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Arbetets art: Lärarexamen 210 poäng med inriktning Förskola/Förskoleklass. 
  

 Examensarbete ”Att utforska pedagogisk verksamhet” 15 

högskolepoäng i utbildningsvetenskap. 

 
Titel: ”Matte finns överallt” En studie om hur lärare arbetar med 

matematik i förskolan. 

 

Engelsk titel: ”Math is everywhere” A study of teachers work with 

mathematics in preschool. 
 

Nyckelord: Förskola, matematik, dokumentation, utvecklingspedagogik. 
 

Författare: Marie Björsson och Carina Holmin 

 

Handledare: Susanne Björkdahl Ordell 
 

Examinator: Anita Eriksson 

 

 

BAKGRUND: 

Vi vill med denna studie undersöka hur lärare i förskolan arbetar med matematik. 

Intresset för detta ämne har uppkommit under vår utbildning och genom egna 

erfarenheter då vi själva arbetar i förskolan. Vi har fått upp ögonen på hur mycket 

matematik det finns runt omkring oss i vardagen och att matematik inte bara är olika 

räknesätt som addition och subtraktion som när vi gick i skolan. 

 

SYFTE:  

Syftet med undersökningen är att studera hur lärare beskriver och resonerar om 

arbetet med matematik i förskolan tillsammans med barn i åldern 1 – 5 år. 

 

METOD:  

Vi har som metod valt att använda oss av kvalitativa intervjuer. Vårt urval består av 

åtta lärare, på fyra olika förskolor i tre olika kommuner i Västra Götalands län.  
 

RESULTAT:  

Vi har i vår undersökning kommit fram till att alla lärare arbetar mycket medvetet 

med matematik. Överallt i vardagen finns matematiken i förskolan för barnen. 

Läraren behöver bara ta på sig ”matteglasögonen” för att se den. Detta kan enligt 

lärarnas beskrivningar och resonemang leda till att barnen får en bättre grund för 

matematik i det livslånga lärandet. 
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Inledning 
 
I många rapporter och undersökningar som gjorts de senaste åren har det 

framkommit att många elever i skolan brister i sina matematikkunskaper och fler 

elever saknar behörighet i matematik till gymnasiet som är ett av grundskolans tre 

kärnämnen. Regeringen satsar därför på att höja kompetensen hos lärare som arbetar 

med yngre barn. Att lägga grunden i förskolan underlättar för barnen när de börjar 

skolan.  

 

De norska forskarna Ida Heiberg Solem och Elin Kirsti Lie Reikerås (2004, s. 300) 

menar att små barn ofta löser utmaningar i matematiken och har stor kreativitet när 

det gäller att lösa matematiska problem. I förskolan är matematiken lekfull, lustfylld 

och bygger på barnens intressen. När barnen sedan börjar skolan missbedöms deras 

kunskaper, för skolans sätt att lära ut sker i en bestämd ordning och med uttrycksätt 

som barnen inte är vana vid. Vilket leder till att barnen tappar sin lust till 

matematiken då den inte känns meningsfull och inte görs på ett lekfullt sätt utan 

följer läroboken sida upp och sida ner. Det finns givetvis lärare som inte arbetar på 

det här sättet idag men i vissa klassrum lever kanske föråldrade metoder kvar att lära 

ut matematik. 

 

Lärarna som arbetar i förskolan har en viktig roll för barnens matematikutveckling, 

lärarnas engagemang, kunskaper och sätt att tänka om matematik speglar sig i 

barnen. Doverborg (2007, s. 4-6) menar att vi som lärare behöver ett stort kunnande 

inom matematiken för att kunna utveckla och utmana barnen. ”De första 

erfarenheterna är mycket viktiga för hur nyfikenhet på och lust för matematik 

utvecklas.” (Doverborg 2007, s. 5) Lärarna har i uppdrag att använda sig av 

läroplanen för förskolan och i den står det bland annat att barnen ska få upptäcka 

matematiken i meningsfulla sammanhang. Det viktigaste för oss som arbetar i 

förskolan är därför att ta tillvara på barnens intressen och bygga verksamheten 

därefter och påvisa matematiken i vardagen för barnen. Frågan vi ställer oss är hur vi 

som lärarna skall göra detta? 

 

Vi som gör denna studie har arbetat flera år som barnskötare i förskolan. Vi läser en 

uppdragsutbildning vid Högskolan i Borås för barnskötare till förskollärare. Under 

de senare åren har fokus på matematik blivit allt större och mer naturlig i förskolans 

vardag. Lärarna har blivit mer medvetna om vad matematik är och vi själva har 

insett att matematik inte är som när vi gick i grundskolan där det fanns ett sätt att 

lära sig och där matematik enbart fanns i matematikboken. I den undervisning som 

givits vid högskolan har vi blivit uppmärksammade på att matematiken finns runt 

omkring oss i vardagen, det gäller för oss lärare att bli medvetna om vad matematik 
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är och hur det visas för barnen. Därför vill vi undersöka hur lärarna beskriver och 

resonerar om arbetet med matematik i förskolan.  

 

 

Syfte 
 
Syftet med undersökningen är att studera hur lärare beskriver och resonerar om 

arbetet med matematik i förskolan tillsammans med barn i åldern 1 – 5 år. 

 

 

Bakgrund  
 
I denna del av uppsatsen kommer vi att presentera den forskning som ligger till 

grund för vår undersökning och som är relevant för vårt syfte. Syftet med studien är 

att studera hur lärare beskriver och resonerar om arbetet med matematik i förskolan 

tillsammans med barnen. Vi inleder med historiken till matematiken i förskolan och 

vad som står skrivet i läroplanen för förskolan. Detta följs av vad matematik är i 

förskolan och vilken betydelse språket har. Avslutningsvis kommer ett avsnitt om 

dokumentationens betydelse och hur barn lär sig matematik.  

 

 

Matematik ur ett historiskt perspektiv  
 
Eftersom Friedrich Fröbel (1782-1852) anses som grundare av förskolan har vi valt att 

beskriva det historiska perspektivet från 1800-talet och framåt. 

 

Ännu idag kan det ses spår av Fröbel i förskolorna runt om i världen. Hans tankar 

om förskolans verksamhet på 1800-talet var otroligt moderna och vissa delar står sig 

än idag. Han pratar bland annat om att konkretisera undervisningen. Han menar att 

barnen måste få skapa med sina händer, få se och höra för att lärandet ska bli så 

konkret som möjligt. Fröbel tyckte att lek och fantasi var viktig och att barnen skulle 

få en variation i undervisningen. Fröbel utvecklade ett lekmaterial som han kallade 

lekgåvor som består av 20 olika gåvor. Gåvorna handlar om material, storlek, form, 

färg, vikt, ton, antal, riktning och läge. Flera av lekgåvorna har som mål att utveckla 

barnens matematikkunskaper. Själva lekgåvorna ger inga kunskaper, utan det sker 
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när barnen tillsammans med en vuxen pratar om och leker med gåvorna, när sedan 

barnen vet hur materialet används kan de själva leka och konstruera. Idag används 

inte alltid lekgåvorna på rätt sätt, många av dagens lärare saknar kunskap om hur de 

ska användas. Om lekgåvorna används på rätt sätt finns det mycket matematik så 

som antal, läge, form och färg att leka och lära med (Öman 1991). 

  

Enligt Doverborg (2007, s. 4) har det alltid funnits med anvisningar för arbetet med 

barn, men varken i Barnstugeutredningen på 1970-talet, i Arbetsplanen för förskolan 

på 1980-talet eller i Pedagogiskt program för förskolan i slutet av 1980-talet har 

matematiken varit speciellt framträdande. Inte förrän Läroplanen för förskolan kom 

1998 beskrevs speciella strävansmål för just matematik. 

 

 

Matematik i läroplanen för förskolan 
 
Den 1 januari 1998 blev Skolverket tillsynsmyndighet för förskolan. Då fick förskolan 

sin första läroplan och förskolan ingår nu i samhällets samlade utbildningssystem för 

barn och ungdomar. Staten anger de övergripande målen och riktlinjerna och 

kommunerna står för genomförandet. Förskolans läroplan ser nu mer ut som skolans 

läroplan i strukturen. Enligt Doverborg (2007, s. 5) är skillnaden mellan tidigare 

riktlinjer för förskolan och dagens läroplan att nu har vi mål att sträva mot. Det är 

upp till arbetslagen i verksamheten hur de ska uppnå målen. I tidigare riktlinjer som 

var vägledande beskrevs mer i detalj hur och vad arbetslagen kunde arbeta med. 

Pramling Samuelsson och Sheridan (2006, s. 22-23) delar in läroplanen i tre olika 

delar. Den första delen handlar om värdegrunden, den ska genomsyra hela 

verksamheten. Den andra delen beskriver förskolans uppdrag, där finns synsätten 

som ska vara grunden i arbetet, arbetssätt och förhållningssätt. Den tredje och sista 

delen innehåller mål och riktlinjer. Målen beskriver vilket innehåll verksamheten ska 

ha och riktlinjerna beskriver vilket ansvar lärare har. 

 

I läroplanen står det beskrivet hur vi i förskolan ska arbeta med matematik.  

 
Förskolan skall sträva efter att varje barn … 

- utvecklar sin förmåga att upptäcka och använda matematik i 

meningsfulla sammanhang, 

- utvecklar sin förståelse för grundläggande egenskaper i begreppen 

tal, mätning och form samt sin förmåga 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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Det är alltså inte frågan om att välja om man vill arbeta med matematik eller inte, nu 

är det lärarens uppdrag i förskolan att utmana barnen i sitt matematiska tänkande i 

meningsfulla sammanhang för dem (Doverborg 2006, s. 5-6). Kronqvist (2006, s. 26) 

påpekar att det som har varit bra med att förskolan har fått en egen läroplan är att 

fokus på de små barnens begreppsbildning har ökat när matematiken synliggjorts. 

Doverborg (2007, s. 5) menar att de första erfarenheterna av matematik är mycket 

avgörande för hur barnens intresse och glädje för hur den fortsatta 

matematikutvecklingen sker. Även Ahlberg (2000, s. 9) anser att det första mötet med 

matematiken påverkar barnens framtida inställning.  I bakgrundstexten till 

läroplanen, ”Att erövra omvärlden” (SOU 1997:157), diskuteras det att leken är 

betydelsefull för allt lärande. Lek, lärande och språk ses som en helhet där även 

matematiken ska ingå i vardagen på ett lustfyllt sätt.  

 
När barnen konstruerar med hjälp av olika material eller bygger sina 

lekmiljöer utvecklar de förståelse för en rad grundläggande funktioner. 

Att förstå rummets egenskaper är grundläggande för förståelsen av 

matematik och fysik. Närhet, avstånd, tyngd, balans, längre än, högre än, 

plant, snett, fysikaliska lagar som tyngdkraft och hävstångsprinciper, allt 

blir tydligt då man handskas med sand, vatten, klossar, brädor, stenar, 

kuddar för att göra olika konstruktioner eller då man bygger upp en värld 

att leka i. I barnens vardag finns många tillfällen som kan användas för att 

öka deras matematiska förståelse. (SOU 1997:157, s. 48)  

 

 

Matematik i förskolan 
 
Överallt i vardagen finns matematiken utan att vi reflekterar över det, läraren i 

förskolan måste ta på sig ”matteglasögonen” för att de själva ska se matematiken i 

vardagen. När läraren blivit medveten om matematiken kan de hjälpa barnen att få 

syn på den. Gemensamma upplevelser barn och lärare emellan, där läraren är aktiv 

och benämner matematiska begrepp ger nyfikna och utforskande barn (Doverborg & 

Pramling Samuelsson 2007, s. 128). När det blir tal om matematik tänker många ofta 

på olika räknesätt som till exempel addition, subtraktion och den matematik som 

fanns i skolans räkneböcker. Matematik i förskolan är mycket mer än plus och minus. 

Enligt Doverborg (2006, s. 6) kan det vara sortering, matematiska begrepp, 

rumsuppfattning, att urskilja olika former, taluppfattning och att uppfatta symboler 

och mönster. Barnens första möte med matematiken kan vara begrepp som stor – 

liten, tjock – smal, kort – lång. Det är viktigt att sätta ord på det barnen pratar om för 

att matematiken ska bli tydligare för dem.  

 

Grundläggande addition och subtraktion börjar redan då barnen lägger ihop ett 

äpple med ett päron och förstår att ett plus ett är två eller bråkräkning genom att tala 

om hur många delar som de vill ha sin frukt delad i (Sterner & Johansson 2007, s. 85). 
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Doverborg och Pramling Samuelsson (2007, s. 6) menar att i förskolan handlar det 

om ”…att leva i och erfara matematik med hela kroppen.” Ett exempel är att mäta 

med andra saker än en linjal. Hur många legoklossar lång är Amanda?  

 

Den finländska forskaren i pedagogik Camilla Björklund (2008) menar att det är 

viktigt att synliggöra matematiken i vardagen för de yngsta barnen. Att till exempel 

att ta på sig fingervantar innefattar många olika grundläggande delar av 

matematiken, fingervantarnas delar bildar en helhet med flera delmoment samt 

begreppsbildning. Genom leken får barnen många erfarenheter att med lärarens 

hjälp utforska sin omgivning genom till exempel jämföra olika föremål som längd, 

temperatur och storlek. Doverborg (2006, s. 8) betonar att matematik handlar om att 

läraren måste utmana barnen, arbeta aktivt med att synliggöra den matematik som 

finns i vardagen. Om barn får möta matematik på ett lustfyllt sätt ökar deras 

nyfikenhet och vilja till att lära. Det är också viktigt att engagera alla våra sinnen för 

att få en så bred upplevelse som möjligt.  

 

Ahlberg (2000, s. 9) anser att det är viktigt att barn får möta matematik i många olika 

sammanhang för att förstå och för att det ska bli användbart för dem. Det är barnens 

tidigare erfarenheter som ska tas tillvara och som läraren ska utgå ifrån. ”Alla barns 

möjligheter att lära utvidgas då läraren från början tar utgångspunkten i barnens 

tidigare erfarenhetsvärld genom att ge dem nya upplevelser som bidrar till deras 

nyfikenhet och lust att lära.” (Ahlberg 2000, s. 9) Vidare menar Ahlberg att det är den 

första matematiken barnen möter i förskolan, som är väldigt viktig, för det är den 

inställning till matematik som barnen får framöver. Blir det för formella krav i de 

första mötena med matematiken kan barnen tappa upptäckarglädjen, fantasin och 

skaparglädjen men med kunniga och engagerade lärare som tar tillvara på barnens 

intresse får barnen en bra start i matematikens värld.  

 

 

Matematik och språket 
 
Björklund (2008) menar att det är viktigt att prata matematik med barnen för att 

barnen ska kunna berätta om sina funderingar och att lösa problem. Som nyfödd har 

de flesta förmågan att lära sig ett språk. Det är viktigt för oss människor att kunna 

prata med varandra och ingå i ett socialt nätverk med ett samspel med andra 

människor. Språket är inte enbart det vi talar utan även mimik, gester, känslouttryck 

med mera (Sterner 2007, s. 45). 

 

Många gånger sägs det att matematiken är ett språk. Enligt Sterner (2007, s. 45) är det 

inte riktigt korrekt för det finns ingen som har det som modersmål. Däremot 

omfattas matematiken av många ord och termer som barnen allt eftersom utvecklar 

en kännedom om. Däremot tycker Ahlberg (2000, s. 61) att matematik är ett nytt 
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språk som barnen möter i förskolan, som många gånger är ett svårt språk. Det gäller 

för barnen att koppla ihop det egna språket med de matematiska symbolerna, även 

här är det barnens erfarenheter och olika upplevelser som ska utgöra grunden för det 

som verksamheten bör bygga på. När läraren synliggör barnens olika sätt att tänka 

och när barnen pratar om det de har varit med om, det är då begreppsutvecklingen 

sker. ”Genom att läraren gör matematiska begrepp synliga för förskolebarn i deras 

vardag, dvs i rutinsituationer, lekar, aktiviteter, teman osv kan barnen utveckla sin 

förståelse av det matematiska språket.”(Ahlberg 2000, s. 62) Barnen upplever sin 

värld konkret därför måste läraren börja med det konkreta i barnens vardag för att 

sedan komma till det abstrakta.  Det är viktigt att barnen inte tappar tron på sig 

själva, då är det lärarens roll att se vilka utmaningar barnen behöver.  

 

Ahlberg (2000, s. 66) anser att barn har mängder av språk och utnyttjar fler 

uttryckssätt när de använder matematik i vardagen. Läraren bör uppmuntra till att 

använda så många olika sätt som möjligt att lära sig på, för att få ett så brett lärande 

som möjligt. Barnen måste få lov att prova och att göra fel utan att någon är där och 

rättar dem. Det är viktigare hur barnen har tänkt än hur de har framställt det på ett 

papper. 

 

Persson och Wiklund (2007, s. 41) betonar att läsa sagor för barnen och att prata om 

vad sagan handlar om har betydelse för språkutvecklingen. Det har också betydelse 

för det kreativa tänkandet och matematiska problemlösningar. 
 

 

Dokumentation av matematik i förskolan 
 
Persson och Wiklund (2007, s. 28-29) påpekar att dokumentation är viktigt både för 

barn och lärare, det är ett sätt att komma ihåg och bibehålla både saker som händer i 

vardagen och bevara betydelsefulla ögonblick. Genom dokumentationen görs 

lärandet synligt för barnen och läraren, det kan vara genom fotografier, att en lärare 

skriver ner barnens tankar och genom barnens egna teckningar. Läraren synliggör 

det som finns i både lek, vardagsaktiviteter och teman. På detta sätt kan barnens 

olika sätt att lära sig visas. Författarna betonar att det finns två olika typer av 

dokumentation, den beskrivande redogörelsen/sammanfattande och den 

pedagogiska dokumentationen. Den beskrivande redogörelsen/sammanfattande 

dokumentationen består av en berättelse om vad barnen gjort i verksamheten. Den 

pedagogiska dokumentationen ”…fokuserar på utvecklingen av barns och lärares 

lärande. Där kan man se hur barnen tänkt och uppfattat olika saker, hur de uttryckt 

sin förståelse, det som kan ligga till grund för vad det fortsatta arbetet behöver 

fokusera på.” (Persson & Wiklund 2007, s. 28) Författarna menar att den pedagogiska 

dokumentationen i förskolan är ett viktigt verktyg. Att införskaffa sig kännedom om 
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hur barn tänker är ett viktigt redskap för att utveckla sig själv som lärare och att ge 

barnen rätt utmaningar för att utvecklas. 

 

Doverborg (2007, s. 18) anser att lärarrollen är otroligt betydelsefull för barnen, det är 

läraren som kan ta tillvara på och hålla barnens funderingar och frågor vid liv. 

Författaren menar att det är bra om barnen är med och gör sin egen dokumentation 

tillsammans med en lärare, då kan både barn och lärare se lärandet på ett tydligt sätt. 

Dokumentationen visar att man kan lösa uppgiften på flera olika sätt och att det inte 

behöver finnas ett rätt eller fel. Det är bra för barn att se att det finns olika sätt att lösa 

samma uppgift på.  

 

Dokumentationen är en utvecklingsprocess anser både Doverborg (2007, s. 18) och 

Persson och Wiklund (2007, s. 29). Det första steget i processen är enligt Persson och 

Wiklund ”…ett förhållningssätt till barnens lärande. Sedan följer olika faser eller steg 

i processen – lyssnandet och iakttagandet, skrivandet, tolkandet och reflekterandet – 

för att sedan utmynna i nya utmaningar för barnen.” (Persson & Wiklund 2007, s. 29) 

Författarna menar att oberoende på vilket sätt dokumentationen används är syftet i 

det långa loppet att bilda en djupare förståelse för sitt eget tänkande. Doverborg 

(2007, s. 18) betonar att det metakognitiva samtalet många gånger har sitt ursprung 

ur dokumentationen där barnen tillsammans med läraren kan reflektera över sitt 

eget lärande. 

 

Åberg och Lenz Taguchi (2005, s. 22-23) anser att föräldrarna är viktiga för sina barn 

och att de behöver bjudas in i förskolans verksamhet. Författarna tycker att ett av 

sätten är att föräldrarna tar del av barnens dokumentation för att få reda på vad 

barnen gör på förskolan. Författarna menar att då lärare dokumenterar för föräldrar 

lär de sig beskriva och formulera verksamheten i ord, vilket är viktigt för att visa 

verksamheten utåt för andra och att det inte ”bara” leks i förskolan. Genom att 

föräldrarna läser dokumentationen kan de bli inspirerade att fortsätta prata om det 

barnen lärt sig och upplevt på förskolan hemma. Föräldrarna visar även för sina barn 

att deras vardag på förskolan är viktig när de tar del av dokumentationen. 

 

 

Barns lärande av matematik på förskolan 
 
Ahlberg (1994, s. 15-17) menar att barnens första möte med matematiken sker tidigt i 

barnens liv och utvecklas tillsammans med andra i barnens omgivning. Det 

matematiska kunnandet byggs upp med hjälp av olika material som finns tillgängligt 

för barnen. Med materialet kan barnen bland annat bilda par, sortera och jämföra. 

Under hela barnens uppväxt utvecklar de sitt matematiska kunnande. Hur barn lär 

sig om tal och räkning har sitt ursprung i tidigare erfarenheter och kunskaperna 

uppstår i samverkan med omgivningen. 
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Barn börjar att räkneramsa i tidig ålder utan att de förstår innebörden av vad tal 

handlar om. De kan räkna exempelvis ett, tre, fyra, åtta. För barnen är siffrorna bara 

ord i en ramsa (Ahlberg 1994, s. 16). 

 

Gelman och Gallistel forskar inom matematik. De omnämns i Sterner och Johansson 

(2007, s. 72-76) och har fem principer för hur barn lär sig att räkna. Den första är ”Ett 

till ett principen” som innebär att genom parbildning jämföra antalet i två olika 

mängder. I ett till ett principen behöver barnen inte kunna räkneord eller siffror. 

”Principen om räkneordets ordning” betyder att det som ska räknas paras ihop med 

bara ett räkneord och i rätt ordning så som räkneramsan är 1, 2, 3, 4, 5 och så vidare. I 

principen om räkneordets ordning vet barnen att räkneorden alltid kommer i rätt 

ordning men om vi frågar barnen om mängden de har räknat får de räkna mängden 

igen. ”Antalsprincipen” innebär att sista uppräknade siffran är antalet i den mängd 

som barnen räknat. Här visar barnen att de har förstått antalsprincipen och betonar 

sista räkneordet och det är lika med antalet föremål. ”Abstraktionsprincipen” är när 

barnen kan ta olika föremål och räkna ihop dem. Barnen räknar både apelsiner, 

äpplen och päron och kan få fram antalet frukter tillsammans. ”Principen om 

godtycklig ordning” är när barnen kan börja räkna föremålen vart som helst men 

föremålen blir bara räknade en gång. Föremålen kan vara grupperade på olika sätt 

men är fortfarande samma antal.  

 

Enligt Doverborg och Pramling Samuelsson (2007, s. 12-17) är det viktigt med 

engagerade och lekfulla lärare som bryr sig om barnen och vill se att de lär sig saker 

på egen hand. De påpekar också att miljön och leken har betydelse för inlärning. 

Författarna anser att lärare måste ha ett reflekterande arbetssätt där läraren 

medvetandegör barns sätt att uppleva saker, tar reda på hur barn lär och gör det 

synligt för barnen och sig själva. ”Det räcker med andra ord inte att vi säger att 

matematik finns naturligt i barns vardag – vi måste hjälpa barn att erfara detta just 

som innebörder inom det matematiska fältet.” (Doverborg & Pramling Samuelsson 2007,  

s. 13-14) Det är det här sättet att arbeta på som kallas för utvecklingspedagogiken.  

 

Säljö (2000) påpekar att lärandet sker överallt, i skogen när barnen leker, hos mormor 

när de bakar, spelar spel hemma eller är på lekplatsen. Barnen lär inte bara i de 

lärande situationerna som uppstår på förskolan vid exempelvis samlingar eller 

lektionerna i skolan.  
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Teoretiskt förhållningssätt 
 
I vår undersökning har vi valt att använda oss av utvecklingspedagogiken som vårt 

teoretiska förhållningssätt. Utvecklingspedagogiken har utvecklats bland annat av 

Ingrid Pramling Samuelsson som är professor i pedagogik och didaktik. Det är ett 

arbetssätt för förskolan där barnen utvecklar sin värld av erfarenheter och blir 

medvetna om vad som händer i omgivningen (Pramling Samuelsson & Asplund 

Carlsson 2003). Denna teoretiska utgångspunkt tycker vi passar bra till vårt syfte, där 

vi vill studera hur lärare beskriver och resonerar om arbetet med matematik i 

förskolan tillsammans med barnen, på så sätt att den specifikt handlar om lärande 

och utveckling i förskolan.  

 
 

Utvecklingspedagogikens innehåll 
 
Det som skiljer utvecklingspedagogiken från andra teorier omkring barns lärande 

och utveckling är att forskarna själva är förskollärare i grund och botten och har 

tillsammans med förskollärare i verksamheten utvecklat utvecklingspedagogiken. 

Utvecklingspedagogiken är grundad på erfarenheter från verksamheten och har 

noga tagit tillvara på synpunkter som uppkommit genom åren, så väl positiva som 

negativa. De har också tagit tillvara äldre arbetssätt och teoretiska tankar. 

Utvecklingspedagogiken bygger också på traditioner och erfarenheter från 

förskolans värld. Forskarna har lånat från och kombinerat olika teorier och satt 

samman det till en förskolepedagogisk teori och anpassat det till dagens samhälle. 

Grundläggande idéer i utvecklingspedagogiken är ”… barns erfarande och 

erfarenheter, mångfald och variation, riktadhet, metakognition och metakognitiva 

dialoger samt lärande som en förändring av omvärlden.” (Pramling Samuelsson & 

Asplund Carlsson 2003, s. 17). Vi kommer nedan att beskriva vad som menas med 

dessa begrepp.  

 

Pramling Samuelsson och Asplund Carlsson (2003, s. 71) menar att barns erfarande 

och erfarenheter måste ligga till grund när barnen lär och utvecklingspedagogiken 

har ständigt det som utgångspunkt. Läraren ska ta hänsyn till vad barnen har erfarit 

och vilka erfarenheter de har. När läraren arbetar med ett visst tema till exempel 

matematik, blir läraren tvungen att tänka efter vad barnen måste erfara för att bli 

engagerad i detta tema. Inte bara slentrianmässigt göra om samma sak varje dag som 

att räkna barnen i olika sammanhang och tro att det räcker för att få ett engagerat 

barn. Barnet får erfarenheter och erfar under hela sin tid på förskolan bland annat 

genom leken inte bara genom att vara med på samlingar. Det är viktigt att ta barns 

perspektiv så läraren kan få en uppfattning om hur barn tolkar sin omvärld. 
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Författarna anser att om barnen får en mångfald och variation i sin vardag är det 

lättare för barnen att möta framtiden. De blir inte beroende av att alla situationer ser 

lika ut och de klarar av förändringar på grund av sina erfarenheter.  Riktadhet är 

enligt författarna när läraren hjälper barnen att rikta sin kunskap mot något speciellt 

innehåll. Metakognition är ”… ett fokus på ”hur-aspekter”, dvs. på hur man tänker om 

kognitiva fenomen.” (Pramling Samuelsson & Asplund Carlsson 2003, s. 100) När 

barnet tänker på hur ett problem ska lösas är det metakognition. Författarna påpekar 

också att olikheterna vad gäller barn och vuxnas tankar är tecken på olika nivåer 

inom metakognitionen som kan utnyttjas inom verksamheten.  Med metakognitiva 

dialoger menar författarna är när läraren får barnen till att prata om, tänka och tänka 

om sina tankar. Lärarna ska ge barnen möjligheter och tid till reflektion och att 

barnen ska få uppfatta sitt lärande på egen hand. Med lärande som en förändring av 

omvärlden anser Pramling Samuelsson och Asplund Carlsson (2003, s. 123) att 

omvärlden för barnet blir annorlunda när de lär sig. I utvecklingspedagogiken är inte 

fokus på barnet och den kunskap som det får utan på det som händer omkring 

barnet och de erfarenheter barnet får genom att leka och lära.  

 
Inom utvecklingspedagogiken finns det enligt Pramling Samuelsson och Asplund 

Carlsson (2003, s. 188-193) fem kunskapsfält som läraren lägger extra stor tyngd på. 

Den första är barns lärande, barn ska bli medvetna om att de lär sig och hur de lär sig 

olika saker. Det andra och tredje kunskapsfältet är grundläggande läs- och 

skrivutveckling och matematik. Det fjärde kunskapsfältet är naturvetenskap och då 

handlar det mest om kretslopp, hur djur och växter lever och fungerar och hur allt 

hänger samman. Det femte kunskapsfältet är kulturen. Här har barnen exempelvis 

fått prova på hur samhället fungerar med affärer, bibliotek och trafik. Lärarens roll 

har varit att göra det synligt för barnen att samhället förändras i takt med tiden. 

Utvecklingspedagogiken utgår alltid ifrån barnen och deras erfarenhetsvärld. Det 

ska vara begripligt, meningsfullt och roligt att lära sig. Leken är dominerande och lek 

och lärande ses som mycket nära sammankopplade. 

 

 

Lärarens roll och förhållningssätt 
 

Att arbeta utvecklingspedagogiskt innebär att vara väl förberedd och att arbetet ska 

vara planerat. Läraren däremot börjar alltid med att ta reda på vad barnen har för 

erfarenheter sedan tidigare och vad barnen själva har för idéer om arbetet och utgår 

ifrån det i sin planering. Men läraren tar också vara på de spontana tillfällena i 

verksamheten som uppkommer, alltifrån barnens egen lek till påklädning och 

matsituationer. Eftersom kommunikation är viktigt i utvecklingspedagogiken 

förespråkas att barnen ofta intervjuas enskilt för att läraren ska få reda på barnens 

erfarenheter. Dokumentation är också en viktig del i utvecklingspedagogiken det 

förespråkas att läraren ofta visar barnens tankar, teckningar och konstruktioner i 
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form av dokumentation på väggarna på förskolan, där det skrivs texter till bilderna 

om hur barnen tänkt eller gjort. Där får barnen se skillnader och likheter i hur de 

tänker och det görs synligt för barnen att man kan lösa problem på olika sätt. I ett 

tema kan barnen se sin egen utveckling från temats start till dess slut. Som lärare 

handlar det om att barns perspektiv måste fångas, att fokusera på samma saker som 

barnen gör och bygga verksamheten på deras nyfikenhet. Det ska vara en tillåtande 

miljö och en stark tro på barnets egna tankar. Då barnen får upp ögonen på att det 

finns olika sätt att tänka blir det också lättare för dem att försöka förstå hur andra 

tänker. Som lärare behöver man vara engagerad i verksamheten, ha ett reflekterande 

arbetssätt och försöka göra arbetet med barnen så varierat som möjligt. Drama, bild 

och musik är exempel på variation där barn kan få uttrycka sig på olika sätt. 
 

 

Metod 
 
I detta avsnitt beskrivs vilken metod vi använt oss av och hur vårt urval ser ut.  Vi 

beskriver vårt genomförande och hur hänsyn tagits till de forskningsetiska 

principerna. Här beskrivs också hur analys och bearbetning av materialet har gått till 

samt hur vi försökt att säkra validitet och reliabilitet i vårt arbete.  
 

 

Val av metod 
 
I många undersökningar använder man sig av antingen kvalitativ eller kvantitativ 

metod. Med en kvalitativ metod menas att forskaren vill ta reda på hur människor 

uppfattar och tolkar den omgivning de befinner sig i. Det är inte relevant hur stort 

antal som gör det utan bara om och hur de gör det. I en kvantitativ metod är 

forskaren ute efter att undersöka hur ofta, hur många eller hur vanligt olika fenomen 

förekommer (Trost, 2005). Den kvantitativa metoden redovisas oftast i siffror och 

tabeller medans den kvalitativa metoden redovisas i skrift (Backman, 2008).  

 

Vi har valt att använda oss av en kvalitativ metod, då vi anser att denna metod 

passar till vårt syfte som är att undersöka hur lärare beskriver och resonerar om 

arbetet med matematik i förskolan. Vi är intresserade av hur lärarna arbetar med 

matematik i förskolan och vill få en djupare kunskap om ämnet. Kihlström (2007a, 

48) anser att om man är intresserad av människors tankar och deras erfarenheter och 

vill få en djupare kunskap om ämnet är den kvalitativa metoden att föredra. Inom 

den kvalitativa metoden finns det olika forskningsredskap att tillgå för att få fram det 

som syftet har för avsikt att undersöka.  
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Kvalitativ intervju 
 

Vi valde som redskap i vår studie kvalitativa intervjuer med öppna frågor. Kihlström 

(2007a, s. 49) beskriver frågorna i den kvalitativa intervjun som öppna och svagt 

strukturerade med följdfrågor som följer samtalet. En kvalitativ intervju innebär att 

intervjuaren ställer enkla frågor till respondenten som då ger så uttömmande svar 

om ämnet som möjligt. Forskaren får då mycket material att bearbeta (Trost, 2005). 

Enligt Johansson och Svedner (2006, s. 43) är just syftet med den kvalitativa intervjun 

att få respondenten att tala fritt om intervjufrågorna och ge så grundliga och 

detaljerade svar som möjligt. Vi valde att anpassa intervjufrågorna så att 

respondenterna fick möjlighet att beskriva sina erfarenheter och hur de resonerar om 

arbetet med matematik i förskolan. En annan anledning till att vi valde intervju som 

metod var att lära oss mer om denna teknik.   
 

 

Urval 
 
Vårt urval består av åtta lärare, på fyra olika förskolor i tre olika kommuner i Västra 

Götalands län. Fyra av lärarna arbetar med yngre barn i åldern 1-3 år, tre av lärarna 

arbetar med äldre barn i åldern 3-5 år och en lärare arbetar i en utvidgad 

syskongrupp med åldern 1-5 år. Antal år i yrket varierar allt ifrån 1½ år till 34 år och 

i genomsnitt har de arbetat 21 år i förskolan. De respondenter som vi intervjuade är 

utbildade förskollärare. En av förskolorna valde vi för att de bland annat satsar 

särskilt på praktisk matematik, vilket vi hittade på internet. Resterande förskolor är 

valda på grund av tidigare kontakter. Trost (2007, s. 31) anser att man många gånger 

gör urvalet ur bekvämlighetssynpunkt, då förskolorna finns lättillgängliga för 

intervjuaren. Vi kontaktade våra förskolor genom att ringa eller ta personlig kontakt, 

lärarna fick själva välja om de ville delta eller inte i vår undersökning. Efter att vi fått 

positivt svar och bestämt tid för intervjun skickade vi ut ett missivbrev (se bilaga 1) 

med information angående intervjun och vårt syfte.  
 

 

Genomförande 
 
Inför vår första handledarträff skrev vi var för sig förslag till intervjufrågor och 

missivbrev som vi tillsammans sammanställde och gjorde klara. Efter det att vi fått 

intervjufrågor (se bilaga 2) och missivbrev godkända av handledaren, gjorde vi var 

sin provintervju. Resultatet av pilotstudien blev att vi fick tänka på att vi skulle ta 

god tid på oss och att inte stressa igenom intervjuerna. Våra intervjufrågor fungerade 

men vi fick idéer till följdfrågor som skulle kunna innebära att vi fick mer 

uttömmande svar och även att vi kunde ställa om samma fråga fler än en gång.  
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Eftersom vi är två som gör arbetet tillsammans valde vi att åka till de olika 

förskolorna tillsammans. En av oss intervjuade en lärare medan den andra erbjöd sig 

att gå in i barngruppen för att ersätta den lärare som gick iväg på intervjun. 

Anledningen till att vi erbjöd oss att gå in i barngruppen är att vi själva arbetar inom 

förskolan och är medvetna om arbetssituationen som många gånger blir besvärlig 

när någon ur arbetslaget går iväg. Respondenterna själva hade valt ut ett rum för 

intervjun. Enligt Lantz (2007, s. 73) bör den som intervjuar tänka på hur man placerar 

sig i rummet vid intervjun. Detta tänkte vi på genom att placera oss så att vi kunde 

ha ögonkontakt men ändå sitta i vinkel och notera stödord utan att respondenten såg 

vad vi skrev. Innan intervjun började informerade vi bland annat om hur intervjun 

skulle gå tillväga, att vi önskade spela in intervjun och om de forskningsetiska 

principerna (Vetenskapsrådet 2002) i mer vardagliga ord och det som var relevant för 

respondenten. Vi hade även med hela skriften om någon av respondenterna vill läsa 

mera. Mer utförligt om hur vi gick tillväga kan läsas under rubriken forskningsetik. 

Även Lantz (2007, s. 57) påpekar att det är viktigt att göra en noggrann genomgång 

av förutsättningarna innan intervjun börjar. Vi valde att börja intervjuerna med 

några enkla bakgrundsfrågor som är lätta att svara på. Enligt Lantz (2007, s. 58) är 

det viktigt att skapa en bra stämning under intervjutillfället för att respondenten ska 

känna förtroende för den som intervjuar. Vi delade upp intervjuerna mellan oss och 

intervjuade fyra lärare var. Alla respondenter godkände att vi fick spela in intervjun 

på diktafon som vi sedan förde över till datorn för transkribering. Det är bra att spela 

in intervjun för att kunna koncentrera sig på vad respondenten pratar om samt att 

följa upp med följdfrågor vilket även Johansson och Svedner (2006, s. 44) betonar. 

 

 

Forskningsetik 
 
Under den här rubriken beskriver vi hur vi tagit hänsyn till de forskningsetiska 

principerna i våra intervjuer och i bearbetningen av materialet. Nedan har vi först 

citerat ur de forskningsetiska principer och sedan beskrivit hur vi tagit hänsyn till 

dessa. 

 

 

Informationskravet  
 

”Forskaren skall informera de av forskningen berörda om den aktuella 

forskningsuppgiftens syfte” (Vetenskapsrådet 2002, s. 7). 

 

Vi började intervjutillfället med att informera respondenten om syftet med intervjun. 

Vi talade om att intervjun beräknades ta 30 – 60 minuter. Vi frågade om vi fick 
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använda diktafon och spela in intervjun. Penna och papper användes också som stöd 

vid återkoppling av vad respondenten svarade.  

 

 

Samtyckeskravet  
 

”Deltagare i en undersökning har rätt att själva bestämma över sin medverkan” 

(Vetenskapsrådet 2002, s. 9). 

 

Vi informerade om att de hade rätt att avbryta intervjun när de ville. När vi 

informerat om intervjuns syfte och tillvägagångssätt frågade vi respondenten om de 

fortfarande ville medverka. 

 

 

Konfidentialitetskravet 
 

”Uppgifter om alla i en undersökning ingående personer skall ges största möjliga 

konfidentialitet och personuppgifterna skall förvaras på ett sådant sätt att obehöriga 

inte kan ta del av dem” (Vetenskapsrådet 2002, s. 12). 

 

I informationen framgick också att ljudfilerna förstörs efter det att vi har bearbetat 

resultatet och att examensarbetet är godkänd. Vi informerade även om att 

respondenten är anonym och att de i utskrifterna gavs fingerade namn. Resultatet 

kommer att presenteras i ett examensarbete. Vi informerade om att respektive 

förskola får ta del av vårt arbete vid intresse.  

 

 

Nyttjandekrav   
 

”Uppgifter insamlade om enskilda personer får endast användas för 

forskningsändamål” (Vetenskapsrådet 2002, s. 14). 

 

Respondenten informerades även om att det bara är vi som skriver examensarbetet 

som använder intervjumaterialet. Det insamlade materialet kommer bara att 

användas för denna uppsats. 

 

 

Analys och bearbetning  
 
Efter det att vi intervjuat alla lärare lyssnade vi av intervjuerna och skrev rent dem 

ordagrant med hjälp av datorn. Detta anser Kihlström (2007b, s. 162) är det 
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vanligaste sättet att börja sin bearbetning av intervjusvaren. Vi transkriberade de 

intervjuer vi själva gjort för att få en överblick av det insamlade materialet. För att 

underlätta analysen skrev vi ut intervjuerna och använde oss av 

överstrykningspennor i olika färger. Vi har valt att organisera resultatet utifrån de 

kategorier som framkommer nedan. Vi gav respondenterna fingerade namn under 

bearbetningsprocessen för att Vetenskapsrådets forskningsetiska principer (2002) 

skulle efterlevas.  

 

 

Validitet och reliabilitet 
 
För att arbetet ska få validitet enligt Kihlström (2007b, s. 164) bör studiens 

genomförande kunna förstås av andra. Vi har beskrivit vårt arbete och 

tillvägagångssätt så att andra lärare ska kunna bilda sig en uppfattning och vara med 

och diskutera resultatet. För att få validitet i arbetet har vi fått våra intervjufrågor 

granskade av handledaren och vi har även provat intervjufrågorna på lärare. 

Kihlström (2007c, s. 231) anser att man bör prova sina intervjufrågor på en 

referensgrupp. Att vi båda har arbetat länge i förskolan och är medvetna om vad som 

är möjligt att göra stärker vår validitet ytterligare. Kihlström (2007a, s. 49) menar att 

kvalitativa intervjuer handlar om att intervjua någon som har kunskap om ämnet, 

svaren blir då mer tillförlitliga. För att stärka reliabiliteten i vårt examensarbete har vi 

spelat in intervjuerna på diktafon. För att ytterliga stärka och öka reliabiliteten har vi 

använt oss av många citat i resultatet. 
 

 

Resultat 
 
Här redovisas de resultat vi fått fram från de intervjuer vi genomfört. I analysen av 

intervjusvaren framkom följande kategorier: 

  

 Matematik som en naturlig del av förskolans vardag 

 Betydelsen av att arbeta med matematik i förskolan? 

 Synliggörandet av matematiken 

 Betydelsen av utbildning, stödjande arbetslag, ledning och föräldrars stöd av 

matematikens utveckling 

 Hinder i arbetet med matematik 

 

Lärarna tycker det är viktigt att arbeta med matematik, de säger att matematiken 

finns överallt. För att arbeta med matematik krävs det utbildning och ett stödjande 
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arbetslag. Det finns hinder i arbetet med matematik men lärarna menar att man 

måste se möjligheterna istället. Mycket av matematiken får lärarna fram i de 

spontana samtalen med barnen. Vi har valt att samla våra reflektioner under en egen 

rubrik efter varje kategori. 

 

 

Matematik som en naturlig del av förskolans vardag  
 
Alla lärare som vi har intervjuat oavsett vilken ålder de arbetar med säger att 

matematik finns överallt i vardagen på förskolan.  

 
Matematik är allting som är runt omkring oss. (Gry) 

 

I analysen ser vi att det spelar ingen roll om man gått sin utbildning till förskollärare 

för över 30 år sedan eller nyligen, alla säger att de ser och arbetar medvetet med 

matematik. Det kan vara när läraren hjälper barnen klä på sig, para ihop rätt fot med 

rätt sko eller räkna fingrar när barnen tar på sig fingervantarna. 

  
Vi kan få in matematik i allt som vi gör. Påklädning; hur många vantar har 

du på dig, höger/vänster. Allt så där – upp och ner. Hela tiden så får man 

in de i sina vardagliga situationer, allt som man gör. (Carola) 

 

 

Lärarna säger att de får in matematik i sina vardagliga situationer och även i barnens 

egen lek när de bygger och konstruerar med exempelvis klossar. Alla lärare nämner 

att de har någon form av matematik i sina samlingar. Alltifrån att räkna barnen till 

att använda bråkräkning när de delar frukt från det hela till en halv och fjärdedelar. 

En av lärarna berättar att hon använder sig av stapeldiagram på samlingen. Barnen 

fick hjälpa till att räkna olika plastdjur i olika antal. För varje djur sattes en duplobit 

(stor legobit) upp i olika färger så att staplarna för vilket djur som det var mest av 

blev tydligt. Några andra exempel som lärarna tog upp var matsituationen då barnen 

får hjälpa till att duka som ett stort matematikmoment. Barnen använder sig då av ett 

till ett principen, ett glas, en tallrik, en gaffel och en kniv till varje barn. 

 

Det är viktigt tycker alla lärare att ta vara på de spontana situationer som uppstår när 

barnen pratar och funderar matematik. Det är i mötet mellan barn och lärare, då 

läraren tar tillvara på barnens funderingar och spinner vidare på det, som en bra 

lärsituation uppstår. 

 
På frukosten undrade barnen om de kunde räkna minus och plus. Nä, sa 

ett av barnen, det kan inte jag. Men det tror jag faktiskt att du kan. Jag sa: 

Har jag fem äpplen och så äter du upp ett hur många har jag då? Ja, du har 

fyra sa hon. Ja, men nu har du ju räknat minus och om du skulle skriva det 
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här skulle det stå fem minus ett lika med fyra. Då funderade hon. Det är 

också att fånga stunden. (Aina) 

 

Lärarna skiljer sig åt genom att vissa har planerade matematikstunder och en del tar 

vara på de spontana situationerna i verksamheten som uppstår. Men de flesta lärare 

nämner exempel från både spontana och planerade aktiviteter. De planerade 

situationerna är ofta i samlingen och i valt tema. De spontana tillfällena nämner 

lärarna är i allt som händer under hela dagen, till exempel under påklädning, när 

man spelar spel och i barnens egen lek.  

 
Matten är ju så naturlig, det är så lätt att få in det naturligt under dagen 

/…/ Jag försöker få med det naturligt i leken och när vi ska gå ut och alla 

sådana bitar (Hedvig) 

 

De spelar spel med barnen exempelvis ”Fia med knuff” - slå tärningen och flytta rätt 

antal steg, eller memory - parbildning. Lärarna nämner också pärlplattor som ett sätt 

för barnen att börja se och skapa mönster. Det gäller att ta vara på de spontana 

situationerna även om det är en stressig dag. 

 
Man kan benämna och använda matematik även om du har lite bråttom, 

bara du har med dig det och vet om vad det handlar om. (Beata) 

 

Några av lärarna berättar att de får in mycket matematik i sina olika teman som är 

planerad verksamhet. De använder många olika begrepp i sina teman så som stor – 

liten, bakom – framför, lång – kort. Lärarna låter barnen jämföra olika storlekar som 

stor – större – störst, vem är längst? – Vem är kortast? Med mera.  

 
Ja, vi får in matematiken i de dagliga samlingarna och i vårt tema. /…/ Det 

blir automatiskt i temat att man försöker få in matematiken där. (Carola) 

 
Vi har inte att nu ska vi ha matte, nu sätter vi oss ner, det har vi inte. Vi för 

in matte i temat som vi jobbar med, det är det vi gör, det blir som en del, 

ett mål i hela projektet. (Gry) 

 

Lärarna vill inte att matematiken på förskolan ska bli som matematiken är i skolan 

med renodlade matematiklektioner med räkneböcker. Utan de vill att matematiken 

ska komma naturligt i teman och vardagliga situationer. 

 

 

Sammanfattande reflektioner 
 

Oavsett om man arbetar med yngre eller äldre barn så beskriver lärarna att de är 

mycket medvetna om matematik och att den finns överallt i vardagen. Lärarna säger 

att de använder mycket matematik i vardagen och de ger många exempel på det. De 
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tycker det är viktigt att ta vara på de spontana situationerna med barnen, då det är 

där barnen lär sig som mest. En del av lärarna berättar att de planerar in 

matematiken i teman på olika lekfulla sätt medan andra säger att de inte planerar 

matematiken utan tar det när det kommer spontant. En annan likhet lärare emellan 

är att de inte vill att det blir för ”skollikt” med matematiken utan det ska vara på 

barnens villkor genom bland annat lek.  

 

 

Betydelsen av att arbeta med matematik i förskolan 
 
Alla lärare säger i sina intervjuer att det är viktigt att arbeta med matematik i 

förskolan. Det läggs en grund för lärandet och det blir lättare för barnen att börja 

skolan då de känner igen de grundläggande delarna av matematiken såsom olika 

begrepp, sortering, rumsuppfattning, taluppfattning, symboler och mönster.  

 
Det är grundläggande för det livslånga lärandet. (Fanny) 

 
Det är bättre för barnen ju tidigare de möter begrepp, uttryck och olika 

områden inom matematik, desto lättare är det för dem sen när de kommer 

upp till skolan. (Hedvig) 

 

Lärarna säger att det är bra att börja redan när barnen är små och när intresset finns. 

Barnen är mottagliga och tycker att det är roligt med matematik säger en av lärarna. 

Några av lärarna tycker att matematiken är ett självklart område i livet då vi 

använder det i samhället dagligen exempelvis när vi går och handlar, beräknar hur 

lång tid något tagit eller mätt hur långt något är. 

 

En lärare nämner att de ska arbeta med matematik i förskolan för att det står i 

läroplanen, Lpfö 98. Hon nämner vidare att vi ska stimulera och utmana barnen så 

de kommer ett steg vidare i sin utveckling.  

 

En annan lärare säger att vi ska ge barnen den kunskap de behöver för att komma på 

lösningar på egen hand. 

 

 

Sammanfattande reflektioner 
 

Alla lärare pratar om att det är viktigt att lägga en grund för det matematiska 

tänkandet. De pratar också om att underlätta för barnen när de kommer till skolan. 

En lärare säger att man ska fånga intresset när det finns hos barnen. Är barnen mer 

intresserade av matematik när de går i förskolan än när de går i skolan? En lärare 
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nämner att vi ska arbeta med matematik för att det står i läroplanen för förskolan. 

Hur väl är läroplanen förankrad på förskolorna? 

 

 

Synliggörandet av matematiken 
 

I den här kategorin har vi valt att synliggöra matematiken utifrån hur 

dokumentation genomförs och barns tankar. Under rubriken dokumentation visar vi 

hur lärarna dokumenterar barnens eget lärande, det blir överskådligt för barnen där 

de ser vad de har lärt sig och varit med om. Under rubriken barns tankar får läsaren 

ta del av hur lärarna beskriver att barnen lär sig och tankar som barnen har om 

matematik.  

 

 

Dokumentation av barnens matematik 
 

Enligt lärarna sker den största delen av dokumentationen på de olika förskolorna 

genom fotografering. Dokumentationen presenteras för barnen och föräldrarna 

genom bildspel i datorn, i barnens egen portfoliopärm och via collage på väggarna. 

Någon enstaka lärare nämner att de videofilmar barnen i något sammanhang för att 

synliggöra matematiken. Lärarna säger också i intervjun att de dokumenterar 

matematiken i sina kvalitetsredovisningar. 

 

Lärarna talar om att de dokumenterar hela sin verksamhet med kameran. I 

samlingssituationer räknar de bland annat strumpor och parar ihop dem, de räknar 

antal pojkar och flickor och gör stapeldiagram. De fotograferar också barnens egen 

lek både inomhus och utomhus.  

 
Vi hade två barn som lekte med plastdjur och helt plötsligt när vi tittade in 

höll de på att kategorisera, det var lika stora djur, det var smala djur, /…/ 

och så byggde de in djuren med kaplastavar, det tog jag kort på. (Erika) 

 
Vi har tagit kort i skogen när vi hittade en groda men vi hittade 

jättemånga svampar. Det är jättemycket matte. (Beata) 

 

Den lärare som videofilmar beskriver hur barnen får syn på sitt eget lärande när 

barnet tittar på filmen i datorn. Hon nämner ett exempel med ett barn som pusslade 

och läraren filmade hela vägen från början till slut. Hon beskrev glädjen som barnet 

visade när han såg sig själv på film och klarade av pusslet. Hon säger vidare att det 

är bra för oss lärare att videofilma. Missar man detaljer första gången kan man lägga 

märke till det när man tittat på filmen igen.  
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De får syn på sitt eget lärande. (Hedvig) 

 

Lärarna säger att det är viktigt att sätta upp dokumentation på väggarna, det blir 

mycket samtal omkring bilderna barn emellan, mellan barn och lärare. Även 

föräldrarna blir involverade och får syn på vad barnen har lärt sig och upplevt på 

förskolan. 

 
Ibland kan det vara svårt att se på ett kort vad det var vi ville få fram. Man 

skriver då text till vad barnet har gjort. (Carola) 

 

Carola i citatet ovan nämner svårigheterna med att bara använda kameran till att 

dokumentera med. Det är viktigt att skriva kommentarer när man tar korten för att 

komma ihåg vad som sägs och görs på bilden, för att det ska få betydelse för 

lärandet. Till skillnad från att videofilma då man som lärare kan se vad barnen gör 

och höra vad de säger om och om igen 

 

De lärare som berättar om att de dokumenterar matematiken i sina 

kvalitetsredovisningar beskriver vad de har gjort, hur de har gått tillväga och vilket 

resultat de har nått utifrån de mål de har satt upp. Därefter sätts nya mål upp att 

sträva mot.   

 

 

Lärarnas beskrivningar om barns tankar gällande matematik  

 
De lärare som arbetar med de yngsta barnen säger sig se barns tankar om matematik 

i deras kroppsspråk, de små barnen pekar och känner igen sig på bilder vad de gör 

och säger.  

 
På vår avdelning visar barnen hur de gör saker istället för att berätta. 

(Dagmar) 

 

En lärare säger att det krävs av oss som arbetar med de yngsta barnen att vara mer 

uppmärksamma. Hon drar en parallell med de äldre barnen som är lättare att förstå 

då de har ett tydligare språk och uttrycker sin matematik begripligare. Det krävs 

också att läraren är nära barnen och pratar med dem för att få reda på vad de tänker.  

 
Vi är mycket med barnen och i leken det är där man ser och hör. (Beata) 

 

De lärare som arbetar med de äldre barnen säger att de får fram barns tankar om 

matematik i det spontana samtalet. Barnen pratar om allt de är med om och läraren 

får chansen att ställa följdfrågor.  
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Det handlar om att jag lyssnar på dem, jag måste ta mig tiden att lyssna på 

dem. När de funderar och när de funderar högt. Då kan jag ställa frågor 

och höra hur de tänker. (Aina) 

 

Läraren nämner också att de får reda på mycket av föräldrarna vad barnen tänker om 

matematik hemma.  

 
Man får fram tankarna genom det spontana samtalet tycker jag, men även 

genom föräldrar, det här och det här säger dom hemma. (Erika) 

 

 

Sammanfattande reflektioner 
 

Att synliggöra matematiken i förskolan handlar för de allra flesta mycket om att ta 

bilder och sätta upp dem på väggarna så det blir synligt för barnen. Denna form av 

dokumentation använder de flesta lärarna sig av som visar barnens vardag och vad 

de har varit med om. Däremot den dokumentation som visar barns utveckling av 

lärandet är något som vi inte har fått fram i intervjuerna. En av lärarna skiljer sig från 

de andra genom att hon använder sig av videokameran där barnen själva kan se sin 

egen utveckling och lärande på ett tydligt sätt. Hur lärarna ser/får reda på barns 

tankar skiljer sig åt beroende på om läraren arbetar med yngre eller äldre barn. De 

som arbetar med äldre barn säger att de får reda på barnens tankar om matematik i 

de spontana samtalen. De lärare som arbetar med de yngre barnen ser det mer på 

barnen sätt att agera. 

 

 

Betydelsen av utbildning, stödjande arbetslag, ledning 
och föräldrars stöd för matematikens utveckling 
 

 I den här kategorin skriver vi om hur lärarna beskriver vikten av utbildning för att 

utveckla matematiken på förskolan, hur viktigt arbetslaget och ledningen är för att 

leda matematikarbetet framåt och föräldrarnas inställning till matematik i förskolan. 

 

 

Utbildning 

 
Alla lärare som vi intervjuade hade fått någon form av fortbildning inom matematik, 

dessutom hade några läst matematikkurser på högskolan. Många av lärarna säger att 

de arbetade med matematik innan de gick fortbildningen men var inte medvetna om 

att det var matematik de arbetade med. De flesta lärarna nämnde att de tidigare 

trodde att matematik var att ställa upp tal, skriva siffror, plus och minus. Men att de 
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efter fortbildningen fått upp ögonen för att matematiken finns överallt bara man får 

på sig ”matteglasögonen”. Lärarna beskriver sin egen utveckling efter fortbildningen 

och att de har fått ett förändrat förhållningssätt. 

 
Från början kanske man trodde att matematik var när man satt och 

räknade och skriver siffror men nu när man gått den här utbildningen fick 

man upp ögonen på att det finns överallt egentligen, bara man får på sig 

”matteglasögonen” så ser man ju – oj!! Det där dom gjorde nu var ju 

matematik. (Carola) 

 

Jag känner stor skillnad efter fortbildningen /…/ jag tänker på ett annat 

sätt. (Dagmar) 

 

Alla lärare säger att de märker stor skillnad på deras sätt att tänka matematik efter 

den fortbildning som har erbjudits, de har fått ett nytänk i arbetet med barnen. De 

säger sig också kunna ta vara på mer situationer med barnen nu då de lärt sig att det 

handlar om matematik. Lärarna har blivit mer medvetna och kan nu sätta ord på vad 

matematik är för små barn.  

 
Man upptäcker mer vad man redan gör och vad som är matematik för 

egen del, kanske inte på barnen men för eget tänk. (Fanny) 

 
Just bara som pärlplattor, dom har jag också fått ett nytänk på. Visst har 

barnen tittat på en bild och lagt ett mönster. Men nu kan de titta på 

gardinen eller sina strumpor, titta du har ränder på dem och kan lägga 

mönstret i pärlor. Så har jag aldrig tänkt fast jag har varit ute i 20 år. Att i 

vardagen se vilka mönster man kan lägga. Det var en aha upplevelse kan 

jag säga. (Erika) 

 

En lärare säger att hon använder begrepp mycket tydligare med barnen efter 

fortbilningen och att hon har ett mycket mer medvetet ”tänk” kring matematiken. 

 
Vad vi än gör försöker man väva in matten, så naturligt som möjligt. 

(Hedvig) 

 

Lärarna berättar att de försöker få in matematiken på ett naturligt sätt i deras teman. 

De menar att eftersom matematiken finns överallt i vardagen är det inte svårt att få 

in matematiken och det behöver inte vara något stort eller svårt. De betonar också att 

de tänker sig för hur de pratar så att matematiken kommer in i språket. 

 
Man tänker sig för lite hur man pratar så att man pratar matematik. /.../ 

man benämner det med matematiska former mer och kanske till och med 

utmanar barnen lite med att ta lite svårare former än de är vana vid. Man 

behöver inte säga den runda, du kan lika gärna säga cirkel för att få med 

det begreppet. (Beata) 
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Lärarna pratar om att man måste tänka och reflektera över matematiken annars ser 

man den inte. De menar att det utan den kunskapen hade det varit svårt att se 

matematiktillfällena. En del lärare har utarbetat arbetsplaner för matematik på sina 

förskolor efter fortbildningen. Vilket gör, enligt dem själva, att de arbetar mer 

medvetet med matematik. 

 

 

Arbetslagets betydelse för matematik arbetet 

 
Arbetslaget har betydelse för hur arbetet med matematik fungerar enligt lärarna. 

Strävar alla i arbetslaget mot samma mål så är det enklare att arbeta med matematik 

och övriga delar i förskolan. Lärarna kompletterar och inspirerar varandra. 

 
Har man en positiv syn och vi kan lyssna på barnen tillsammans och 

hjälpas åt att fånga tillfällena. (Aina) 

 

En del lärare nämner att det har varit väldigt bra att få fortbildning tillsammans. Alla 

i arbetslaget blir mer engagerade och alla vet vad det pratas om. 

 
När alla får utbildning sätter det fart på allihopa. (Carola) 

 

 

Ledningens inställning till kompetensutveckling i matematik 

 
De flesta lärarna upplever att ledningen är positiv och stöttar dem i deras 

matematikarbete.  

 
Jag tycker rektorn stödjer oss bra, hon går också mattekurserna som vi 

gjort. Hon går tillsammans med oss och är mycket positivt. /…/ Jag tycker 

att våran rektor är positiv, det smittar ju av på oss då. (Hedvig) 

 

Många upplever dock att vad och hur de ska arbeta inom matematiken kommer 

uppifrån och de kan inte påverka sin situation. Inte heller vilken typ av fortbildning 

de ska gå.  

 
Vi fick ju den här matematikutbildningen allihopa, men det var ju bara 

bestämt då. (Carola) 

 

En av lärarna berättar att hon saknar den röda tråden ifrån ledningen och tid att 

slutföra det påbörjade arbetet, utan det kommer hela tiden nya uppgifter.  

 
Ibland är det ju så att tiden inte alltid räcker till. Den hackar sönder det 

man tänkt. Sen känner vi att det hela tiden kommer saker uppifrån, även 
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om det är bra grejer så ibland känns det som att hur ska man hinna med? 

Hur ska man få fokus på det? (Erika) 

 

Några av lärarna har delade meningar om hur ledningen upplevs. Många tycker att 

man måste se möjligheter med den utbildning som erbjuds medans andra tycker att 

de ska prestera mera, mera, mera. 

 
Jag tycker det mycket handlar om mitt eget förhållningssätt. Är man 

positiv till förändring och nya idéer så är det väldigt lätt att ta till sig. Jag 

känner inte att matematiken är pålagt oss. (Beata) 

 

 

Föräldrars inställning till matematik i förskolan 

 
De lärare vi har intervjuat säger att föräldrarna verkar positivt inställda till 

förskolans matematik.  

 
Det känns som om föräldrarna är positiva. Barnen sitter hemma och har 

samlingar med föräldrarna och visar dem vad de kan. (Dagmar) 

 

Det handlar om att tala om vad barnen gör för matematik i förskolan på ett bra sätt. 

Det kan till exempel vara att låta föräldrar prova på saker som barnen gör i 

förskolan. Då ser de vilken nivå matematiken ligger på och att det är roligt, det 

handlar alltså inte om matematiken som hör till skolan.  

 
Det var många föräldrar om fick aha upplevelser när vi talade om hur 

mycket som ingår i matematiken som de inte hade tänkt på.  Till exempel 

när man ska gå ut, klä på sig, par, mönster och alltihop det här som ingår i 

matematik. (Erika)  

 

Lärarna för de yngsta barnen tycker inte att föräldrarna engagerar sig tillräckligt. För 

lärarna handlar det om yrkesstolthet. Det bedrivs lika mycket pedagogisk 

verksamhet bland de yngsta barnen. Ett sätt för en av lärarna att få föräldrarna mera 

engagerade har varit att dela ut ett häfte från Myndigheten för skolutveckling som 

heter barn och matematik 0-3 år (NCM, 2006). Broschyren tar upp på ett enkelt sätt 

hur man som småbarnsförälder kan upptäcka matematiken tillsammans med sitt 

barn. Läraren nämner att hon fått många positiva reaktioner och respons från 

föräldrarna.   

 
Föräldrar har sagt att det har jag aldrig tänkt på att man kan räkna AD-

droppar. Många som inte tänkt på att många vardagsgrejer är matematik. 

(Beata) 
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Sammanfattande reflektioner 
 

Trots att vi har valt att intervjua i tre olika kommuner i Västra Götalands län har alla 

tre kommunerna haft fortbildning inom matematik. Alla lärare har tyckt att 

utbildning varit mycket bra som gjort att de blivit mer medvetna. Lärarna tycker det 

är viktigt att de får utbildning tillsammans i arbetslaget för att alla ska ha samma 

grund och engagemang. Däremot känner de flesta lärare att de inte kan påverka val 

av fortbildning då det redan är bestämt på ledningsnivå. Lärarna som arbetar med 

yngre barn upplever att föräldrarna inte är lika engagerade i verksamheten som de 

äldre barnens föräldrar är.  

 

 

Hinder i arbetet med matematik 
 
De flesta av lärarna som vi har intervjuat tycker att de har ont om tid till att arbeta 

med matematik. Det är svårt att sätta sig ner och dokumentera och det finns knappt 

aldrig tid till det enskilda barnet.  

 
Det är just dokumentationen som man inte har tid till, det är ett hinder 

känner man. Man hinner inte sätta sig ner och skriva ner det man ser. 

(Carola) 

 
Det bästa tycker jag är när man bara har några barn själv och kan sitta med 

bara dom, då ser man tydligare vad som händer med barnen. Det är ju det 

optimala men det är ju inte så ofta som vi kommer åt och göra det. Då får 

man ta det som det kommer lite grann och det är framförallt det jag 

känner, tiden räcker inte till. /…/ Ibland hade jag önskat att det hade 

funnits lite mer tid just för de här mötena med bara några få barn, för det 

är där man verkligen ser lärandet. (Hedvig) 

 
Det är klart att det är ju mötet många gånger med det enskilda barnet som 

man inte hinner med, om du har en som skriker i jämte, då kan jag ju inte. 

Då kanske jag gör den prioriteringen att jag tar det barn som skriker först 

och då kanske jag missade en stund att fånga med det enskilda barnet. 

(Aina) 

 

Lärarna säger att de ofta blir störda i sitt arbete med matematiken, de hinner aldrig 

bli färdiga med det de har påbörjat. De nämner också att möten och pappersarbeten 

tar mycket tid från barngruppen.  
 

Ett hinder ibland är att det är så mycket möten och då ska en gå ifrån på 

mötet, då fattas en personal, det är mycket sånt som hacker sönder det. 

(Erika) 

 

Man blir störd hela tiden. /…/ Det finns alltid hinder men det är bara att 

fortsätta. (Gry) 
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Ett hinder som en av lärarna nämner är då arbetslaget inte tycker lika eller inte 

strävar mot samma mål i arbetet med matematiken. 
 

Annars kan det också vara ett hinder om man inte tycker lika eller är på 

samma våglängd. (Erika) 

 

Många lärare upplever att ledning/rektor lägger mer och mer ansvar på arbetslaget. 

Det krävs mer och mer utbildning inom olika områden för att klara av sitt arbete som 

lärare så som datakunskap, matematik, språk med mera. Det krävs också som lärare 

att veta vad som står i läroplanen och arbeta utifrån den. Lärarna pratar om att de 

inte alltid hinner med allt de ska göra utan de måste prioritera och då kan hända att 

de arbetar mindre med matematiken än vad de skulle vilja. 

 
Vi ska sträva mot målen, vi ska gör utvecklingsplaner, vi ska göra det och 

det och det, en del hinner man bra, en del hinner man mindre bra, det är 

bara så. Man gör så gott man kan. En del tycker man är onödigt och en del 

ska man ju utföra, då gör man det och så får man hjälpas åt. Men man 

måste hela tiden tänka vad man är här för, för barnen då, jag tänker så jag 

tar det här först, att de trivs bra och har roligt, sedan får man ta det andra 

sen. (Gry) 

 

Tid tas från barnen hela tiden, nu ska ni jobba med det här, nu är det här 

viktigt anser ledningen och nu är det här viktigt. Det känns lite så där 

storebror ser dig, gör nu detta och detta. Just den röda tråden saknas 

tycker vi. /…/ Det blir liksom inte färdigt någon gång. (Erika) 

 

Man får ju sovra och sålla, man tar till sig en liten bit kanske. Man kan inte 

engagera sig i allt. Man får ta till sig en liten bit och göra det man kan av 

det. Det går inte att haka på allt och göra allt av allt, då blir man knäpp. En 

liten bit och så får man vara nöjd med det, det lilla man gör. (Fanny) 

 

 

Sammanfattande reflektioner 
 

Det verkar som om alla lärare känner sig stressade i sitt arbete med matematik. De 

hinner inte med de saker som de skulle vilja göra eller är ålagda att göra. Mycket nya 

arbetsuppgifter tillkommer hela tiden men inga av de gamla arbetsuppgifterna 

försvinner. Lärarna pratar om stressiga dagar och stora barngrupper som ett stort 

hinder för att de ska hinna med arbetet med matematiken. Det verkar som om 

lärarna inte får arbetsro och mycket av glädjen i arbetet försvinner. Lärarna säger att 

de inte vill gå på så många möten och inte ha för mycket pappersarbeten. De säger 

att de vill ägna sig åt barnen, ge dem egentid till de spontana mötena med 

matematiken. De önskar också mindre barngrupper och mer tid till planering och 

dokumentation. 
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Diskussion 
 
Vi har delat upp vårt diskussionskapitel i fyra delar, resultatdiskussion, didaktiska 

konsekvenser, metoddiskussion och förslag till vidare forskning. Vi diskuterar vårt 

resultat och de slutsatser utifrån undersökningens syftet med undersökningen var att 

studera hur lärare beskriver och resonerar om arbetet med matematik i förskolan 

tillsammans med barn i åldern 1 – 5 år. Vi har använt oss av utvecklingspedagogiken 

för att diskutera vårt resultat och den har också indirekt påverkat oss i analysen då vi 

har haft den i våra tankar.  

 

 

Resultatdiskussion 
 
Undersökningen visar en likhet i tankesätt när det gäller matematik. Var vi än har 

varit och intervjuat, ung eller gammal, nyutbildad eller utbildad i ett äldre 

högskolesystem har alla sagt att de har ett matematiskt tänkande. De pratar om att 

matematiken finns överallt i vardagen och att det gäller att synliggöra den för barnen 

så de får positiva erfarenheter av matematik. Pramling Samuelsson och Asplund 

Carlsson (2003, s. 71) menar att erfarenheter är viktiga för att lära sig enligt 

utvecklingspedagogiken. Lärarna måste ta vara på barnens erfarenheter och bygga 

verksamheten därefter.  

 

Alla lärare har blivit medvetna om vad matematik är tillsammans med barn i 

förskolan. Lärarna säger att de har fått på sig ”matteglasögonen” efter de 

utbildningar de har gått och ser matematik överallt i vardagen. Doverborg och 

Pramling Samuelsson (2007, s. 128) nämner också ”matteglasögonen”, det är viktigt 

att lärarna själva får syn på matematiken i vardagen för att sedan kunna hjälpa 

barnen att synliggöra den. Även Doverborg (2006, s. 8) menar att det är viktigt att 

lärarna utmanar barnen för att synliggöra matematiken som finns i vardagen. 

Författaren menar att om matematiken är lustfylld ökar barnens nyfikenhet och lust 

till att lära. 

 

Ibland motsäger lärarna sig själva då de pratar om att de ger barnen spontana 

matematiksamtal då de senare säger att det inte finns tid till det enskilda barnet. 

Många lärare säger att den matematik de använder sig av i förskolan är endast den 

spontana vardagsmatematiken men frågan är om alla barn får tillgång till spontana 

matematiksamtal eller vardagsmatematik med en lärare? Eller blir det bara vissa 

barns tankar som synliggörs? Är det inte också viktigt att planera matematikstunder 

som är mer genomtänkta? 
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I all forskning som vi har läst och använt oss av i bakgrunden tidigare i arbetet 

betonas det att dokumentationen är en viktig del i arbetet i förskolan. 

Dokumentationen gör lärandet synligt för barn, föräldrar, lärare och andra 

intresserade. Pramling Samuelsson och Asplund Carlsson (2003) menar att 

dokumentationen har en viktig funktion i utvecklingspedagogiken. Barnens bilder 

och teckningar ska sättas upp på väggarna med texter till om hur de tänkt och gjort. 

Barnen ska kunna se skillnader och likheter i hur de har tänkt och det ska göras 

synligt för barnen att man kan lösa problem på olika sätt. Nästan alla lärare nämner 

att de tar bilder och sätter upp på väggarna men bara några enstaka säger att de 

skriver texter till för att förklara för föräldrar. Tidsbristen verkar finnas hos alla lärare 

som vi intervjuat och det är dokumentationen som blir lidande. Vi känner igen detta 

från våra egna erfarenheter från förskolan, då det sällan finns tid till att sätta sig ner 

och dokumentera. Vi tycker att det är enormt viktigt med dokumentation, där kan vi 

visa barns lärande och det är ett sätt för oss som arbetar i förskolan att visa vår 

profession utåt. Det är också ett sätt att visa för andra att vi gör mer än att passa barn 

i förskolan. Åberg och Lenz Taguchi (2005, s. 22) anser att man lär sig beskriva och 

formulera verksamheten i ord när lärarna dokumenterar och de kan få föräldrar 

inspirerade att prata väl om förskolans verksamhet i samhället. På så sätt kan vår 

yrkesstatus höjas och få respekt för det arbete som läggs ner i förskolan. 

 

 

Didaktiska konsekvenser 
 
Det gäller för oss som arbetar i förskolan att sätta ord på att det är matematik som 

barnen ”gör” och att de blir medvetna om det. Vi har i vår undersökning kommit 

fram till att alla lärare i vår studie arbetar mycket medvetet med matematik. Detta 

kan tror vi leda till att barnen får en bättre grund för matematik i det livslånga 

lärandet. Men bara för att matematiken finns överallt i vardagen innebär det inte att 

barnen blir medvetna om att det är matematik de sysslar med. Vi tycker att förskolan 

skulle utgå mer från utvecklingspedagogiken, där man tar vara på barnens intresse 

och erfarenheter och bygger verksamheten därefter. För att matematiken i förskolan 

ska fortsätta att utvecklas krävs tid och resurser. Lärarna behöver också kontinuerlig 

fortbildning så att ämnet hålls vid liv. 

 

Så som samhället ser ut idag med många elever som saknar behörighet i matematik 

när de slutar grundskolan är det än viktigare att barnens första möte med matematik 

blir lustfyllt och inspirerande. Ahlberg (2000, s. 9) menar också att matematiken i 

förskolan är väldigt viktigt för det är den inställning till matematik som barnen får 

med sig till skolan. Förhoppningsvis märks det arbete som läggs ner i förskolan idag 

på de elever som går ut grundskolan om cirka 10 år och framåt. Men att det måste 

göras på ett lustfyllt sätt vilket är den didaktiska utmaningen. 
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Metoddiskussion 
 
Vi tycker att den kvalitativa intervjun var ett bra val av metod. Metoden passade vårt   

syfte som var att studera hur lärare beskriver och resonerar om arbetet med 

matematik i förskolan tillsammans med barn i åldern 1 – 5 år. Intervjuerna utgjorde 

ett bra underlag att utgå ifrån i vår analys, då vi lagt ner mycket arbete på att anpassa 

intervjufrågorna till vårt syfte. Vi använde oss av diktafon vid intervjuerna vilket 

underlättade enormt vid analysen av materialet och tillförlitligheten stärktes då vi 

kunde lyssna på intervjuerna flera gånger. Vi gjorde var sin provintervju och efter 

dem märkte vi att några intervjufrågor gick in i varandra men det gjorde inget då vi 

kunde ställa frågan igen och få mer uttömmande svar.  

 

Om tid hade funnits hade det varit ett intressant alternativ att intervjua färre lärare 

men fler gånger med några veckors mellan rum. Vi hade då fått ett större djup i 

svaren på frågorna. Respondenterna hade då också fått tillfälle att komplettera sina 

tidigare intervjuer. 

 

 

Förslag till vidare forskning 
 
Vi tycker att det finns många intressanta områden att forska vidare inom 

matematiken. Matematiken har varit aktuell i förskolan de senaste åren och det finns 

en hel del forskat inom området. Några frågor som skulle vara intressant att fördjupa 

sig i är: Hur synliggörs matematiken för barnen? Ser barnen sitt lärande och förstår 

de att det är matematik? Hur får förskolan föräldrar att få upp ögonen för den 

matematik som finns hemma?  

 

Tack 
 
Vi vill tacka de lärare som ställt upp i intervjuerna och vår handledare Susanne 

Björkdahl Ordell som har stöttat och givit oss goda råd under arbetets gång. Vi vill 

även tacka våra studiekamrater för goda synpunkter och givande diskussioner. 
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Bilagor 
Bilaga 1 

 

Missivbrev 
2009-09-18 

Hej 

Vi heter Marie Björsson och Carina Holmin 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 matematik eftersom vi är intresserade av ämnet och vill veta 

mer om hur lärare beskriver och resonerar om arbetet med matematiken i förskolan 

tillsammans med barnen i åldern 1-5 år. 

 

Intervjun beräknas ta cirka 30-60 minuter. Vi vill gärna spela in intervjuerna för att 

lättare kunna bearbeta svaren till vårt arbete. Alla som vi intervjuar är anonyma och 

får fingerade namn när vi bearbetar svaren. De inspelade intervjuerna förstörs när 

examensarbetet är godkänd och det bara vi (Marie och Carina) som har tillgång till 

intervjumaterialet. Det insamlade materialet kommer bara att användas för denna 

uppsats.  

 

Det är självklart helt frivilligt att delta men vi hoppas att du har möjlighet att ta dig 

tid. Då vi själva arbetar inom förskolan samtidigt som vi studerar är vi medvetna om 

arbetssituationen.  Om ni tycker vi tar tid från barngruppen erbjuder vi att en av oss 

går in i barngruppen under tiden intervjun pågår.  

 

Frågorna kommer handla om vad matematik är, hur ni arbetar med matematik och 

dokumentation.  

 

Om ni har några frågor ring eller maila oss 

 

Marie   Carina 

XXXX-XXXXX  XXXX-XXXXXX 

XXXXXX@utb.hb.se  XXXXXX@utb.hb.se   

 

Vi tackar på förhand för din medverkan. 

Med vänliga hälsningar 

 

Marie & Carina 

mailto:S074207@utb.hb.se
mailto:XXXXXX@utb.hb.se
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Bilaga 2 

 

Intervjufrågor 

 
 Hur många år har du arbetat i förskolan? 

 

 Vilken utbildning har du? 

 

 Vilken åldersgrupp arbetar du med? 

 

 Hur många barn har ni på avdelningen? 

 

 Hur många arbetar ni i ert arbetslag? 

 

 

 

 

 Vad är matematik i förskolan för dig? 

 

 Varför ska förskolan arbeta med matematik? 

 

 Har du någon särskild matematikutbildning/fortbildning?  

Om ja: Skillnad före och efter? 

 

 Vad gör du nu i arbetet med barnen, som du tycker har med matematik att 

göra? 

 

 Kan du beskriva hur matematiken dokumenteras på er avdelning? Kan du 

ge exempel? 

 

 När och hur får du reda på vad barn tänker och hur de tänker, med 

anknytning till matematik? 

 

  Vilka hinder möter du när det gäller ditt arbete med matematik?  

 

 Upplever ni att ni har föräldrarnas stöd, förståelse för att små barn (1-5 år) 

arbetar med matematik?   

 

 Egna tankar/funderingar.  Är det något du vill tillägga? 

 


