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Sammanfattning 
 

Bakgrund 

Den här uppsatsen handlar om hur pedagoger arbetar med matematik inom 

förskoleverksamheten, med barn i åldrarna 1-6 år. Vad de har för förutsättningar att nå 

måluppfyllelse samt hur de tar tillvara på spontana lärtillfällen. Skolinspektionen (2017, s.5) 

har under åren 2015-2017 gjort en kvalitetsgranskning av hur förskolan arbetar med att utveckla 

och inspirera barnens lärande gällande matematik. Det framkommer att undervisningen inte 

omfattar läroplanens samtliga strävansmål inom matematik och elever presterar sämre på 

matematikdelen i de nationella proven. Aktuell forskning som tagits fram av Skolinspektionen 

(2017, s. 6-7) visar att det är av stor vikt att barn introduceras och får erfarenheter av matematik 

tidigt, så de får en djupare förförståelse inom området för vidare kunskaper i skolan.  

 

Syfte 
Syftet med uppsatsen har varit att undersöka vilka kunskaper pedagogerna beskriver att de har 

i matematik och vilka förutsättningar pedagoger i förskolan har att  undervisa i ämnet, för att 

nå måluppfyllelse i enlighet med Läroplanen för förskola, Lpfö 18 (Skolverket 2018).  

 

Metod 
Vi har använt oss av en kvalitativ forsknings metod. Undersökningen har riktat sig på 

förskollärares uppfattningar om deras matematiska kunskaper och förutsättningar gällande 

matematikundervisning i förskolan. De pedagogerna vi intervjuade har erfarenhet av matematik 

och undervisning inom ämnet.  

 

Resultat 
Av vår studie framkom det att pedagogerna anser att de har grundläggande kunskaper inom 

matematik för att kunna undervisa inom ämnet. Pedagogerna tycker att planeringstiden är 

bristfällig och organiserad på fel sätt. De är medvetna och tar tillvara på de spontana tillfällena 

under dagens aktiviteter dock är detta inte alltid möjligt.  
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INLEDNING 
Vi är två studenter som går sista terminen på utbildningen till förskollärare. Detta har gett oss 

intresse för att undersöka pedagogers kunskaper, hur de undervisar och vilka förutsättningar de 

har att nå måluppfyllelse gällande undervisning inom matematik. Vi är intresserade av att 

undersöka hur pedagogen beskriver att matematiken används i förskolebarns aktiviteter och hur 

pedagogerna utformar undervisningen med matematiskt innehåll. Det här anser vi är ett aktuellt 

och pedagogisk relevant ämne med tanke på PISA-undersökning och Skolinspektionens 

granskningar av kvaliteten i den pedagogiska verksamheten.  

Enligt Svensson (2009, s. 175) lägger dagens samhälle stor vikt vid att barn utvecklar en 

kommunikativ kompetens det framgår av de läroplans texter som utformats för förskolan. I 

riktlinjer till landets lärarutbildningar betonas det att blivande lärare måste få undervisning om  

matematikinlärning. Skolverkets rapport från 2015 visar att matematik är ett av de ämnen som 

har uppmärksammats i Sverige de senaste åren då Skolverket genom PISA1 undersökningen 

mäter elevernas kunskaper inom olika ämnen. Undersökningen har visat att elever de senaste 

åren presterat sämre på matematikdelen i de nationella proven och att det finns brister i 

matematikkunskaper hos skolelever. Skolinspektionen (2017, s. 5) har under åren 2015-2017 

gjort en kvalitetsgranskning av hur förskolan arbetar med att utveckla och inspirera barnens 

lärande gällande matematik. Det framkommer att undervisningen inte omfattar läroplanens 

samtliga strävansmål. Vilket innebär att barnens förutsättningar för lärande inom matematik 

begränsas enligt Skolinspektion. I läroplanen för förskolan, Lpfö 18 (Skolverket 2018, s. 5) står 

det att förskolan ska lägga grunden för framtida kunskaper och utveckling för barnet inom 

matematik, vilket även Skolinspektionen (2017, s. 5) påtalar i sin kvalitetsgranskning. Enligt 

Björklunds forskningsstudie (2013, s. 2) ställs det speciella krav på pedagogernas kompetens 

och skicklighet i att känna igen och uppfatta ett matematiskt innehåll som finns i den dagliga 

verksamheten. Även undersökningar enligt Skolinspektion (2017, s. 7) visar att det finns en 

osäkerhet hos pedagogerna i förskolan hur matematiken används och tillämpas. I förskolans 

läroplan, Lpfö 18 (Skolverket, 2018) betonas det att barnen ska utveckla ett intresse för 

matematik och tillit till sin egen förmåga att använda matematik i olika situationer. Aktuell 

forskning som tagits fram av Skolinspektionen (2017, s. 6-7) visar att det är av stor vikt att barn 

introduceras och får erfarenheter av matematik tidigt så de kan utveckla en förståelse inom 

område. Skolinspektionen granskningar visar  att de undersökta förskolorna har ett behov av att 

utveckla matematiken.  

 

SYFTE 
Syftet med uppsatsen är att undersöka vilka kunskaper pedagoger beskriver att de har och vilka 

förutsättningar pedagogerna i förskolan har att undervisa i matematik, för att nå måluppfyllelse 

i enlighet med Läroplanen för förskolan, Lpfö 18 (Skolverket, 2018).  

 

                                                 
1 PISA program for international student Assesment är en OECD-undersökning av 15-åringars 

läsförståelse och kunnande i matematik naturvetenskap och problemlösning.  
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Frågeställningar  

• Vilka kunskaper beskriver pedagogerna att de har och  behöver i  sitt arbete för att 

undervisa matematik i förskolan?  
 

• Vilka förutsättningar har pedagogen att  planera och undervisa i matematik målinriktat 

utifrån läroplanens mål i matematik? 
 

• På vilket sätt tar pedagogerna tillvara på spontana tillfällen att undervisa barnen i 

matematik? 
 

Definition av begrepp  

Skollagen (2010:800,1 kap 3 § ) definierar undervisning som “sådana målstyrda processer som 

under ledning av lärare eller förskollärare syftar till utveckling och lärande genom inhämtande 

av kunskaper och värden”. Enligt Skolinspektionen (2017, s. 17) att undervisa målinriktat i 

förskolan innebär att det ställs krav på förskollärarens uppdrag att omsätta läroplanens samtliga 

strävansmål för de aktuella målområdena i verksamheten. Enligt Skolinspektionen (2017, s. 17) 

innebär spontana tillfällen när undervisning sker i de vardagliga situationer som uppkommer i 

verksamheten där pedagoger tar tillvara på barnens intresse i stunden och utmanar till ett 

meningsfullt lärande. 

 

BAKGRUND 
I stycket nedan redogörs för vad tidigare forskning kommit fram till inom 

matematikundervisning för yngre barn. Forskningen tar upp vilka kunskaper pedagoger 

behöver i sitt arbete för att undervisa förskolebarn i matematik och vilka förutsättningar 

pedagogen bör ha för att planera och undervisa i ämnet utifrån läroplanens mål. De tar även upp 

vikten av att pedagogerna tar tillvara på de spontana tillfällena att undervisa barnen i matematik. 

Studien tar stöd i Deweys teorier gällande kunskap och undervisning.  

 

Granskningar inom matematik 

I Bäckmans (2015, s.19) avhandling påtalar hon att matematik är ett ämne som har 

uppmärksammats i Sverige de senaste åren då Skolverket genom PISA-undersökningen har 

mätt elevernas kunskaper inom matematik. Det visar att elever de senaste åren presterat sämre 

på matematikdelen under de nationella proven och att det finns brister i matematikkunskapen 

hos skolelever. I sin studie tar hon även upp att inom politiken är debatten om matematik aktuell 

både nationellt och internationellt. PISA liksom nationella undersökningar visar brister i 

svenska elevers matematik kunskaper vilket har bidragit till att svenska kommuner satsar på 

matematikutveckling från förskola till gymnasienivå. Enligt Skolverket har Läroplanen för 

förskolan, Lpfö 98 (Skolverket, 2016) reviderats och matematik målen förtydligats. Bäckman 

(2015, s. 19) tar i sin avhandling upp att förskollärarutbildningen har även fördjupat sina 

kunskaper inom barns lärande och undervisning inom matematik. Genom dessa satsningar 

riktade mot barn förväntas det matematiska lärandet på alla nivåer gynnas.  

Skolinspektionen (2017, s. 4-5) har på uppdrag av regeringen under åren 2015-2017 gjort en 

kvalitetsgranskning för att granska förskolorna måluppfyllelse och kvalitet. De har även utfört 

en kvalitetsgranskning om hur förskolan arbetar med att utveckla samt inspirera barnens lärande 
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gällande matematik. De kom fram till att de behöver utveckla arbetet inom matematik för att 

höja kvaliten. Björklund (2013, s. 2) tar i sin forskning upp att då pedagoger arbetar med barns 

matematik lärande som mål ska de utgå från vad matematik innebär, hur den utformar sig i 

barnens verksamhet och hur undervisningen organiseras på bästa sätt. Hon lyfter fram intresset 

för att öka kunskapen i att undervisa i matematik, då de ser ett stort engagemang på fortbildning 

satsningar inom ämnet.  

 

Pedagogernas kunskaper i sitt arbete för att  

undervisa barn i matematik 

Bäckmans (2015, s.19) avhandling tar upp att det numera i svenska förskollärares utbildningar 

ges större utrymme för blivande pedagoger att fördjupa sina kunskaper inom matematik, barns 

matematiska lärande och undervisning i matematik. Det här förväntas gynna samtliga lärande 

på alla nivåer. Doverborg och Pramling Samuelsson (2009) tar i sin forskning upp hur viktigt 

det är för pedagogen att ha kunskap om grundläggande matematik för att kunna möta barnens 

behov så de får en stabil grund inför framtida skolstart. Avhandlingen visade ett sådant resultat 

(Bäckman, 2015, s.201) att det är av stor vikt att vara en medveten och närvarande pedagog och 

att pedagogerna interagerar med barnen i deras dagliga aktiviteter för att urskilja barnens 

matematiska förståelse. Anders och Rossbach (2015, s. 310) anser att pedagogens 

förhållningssätt i en undervisningssituation är väsentlig för barnets inlärning, pedagoger bör 

vara kompetenta och ha ett professionellt bemötande. Då det finns hypoteser att pedagoger 

känner sig obekväma gällande undervisning av matematik och detta kan ge dåligt inflytande i 

undervisningen och även överföras till barnen. Från tidigare granskningar visar även 

(Skolinspektionens, 2017 s.7) att det finns en osäkerhet gällande pedagogerna i förskolan hur 

matematiken används och tillämpas. Å andra sidan tar Anders och Rossbach (2015, s. 310) upp 

att majoriteten  av deltagarna i deras undersökning anser att matematik är viktigt och 

användbart, vilket även Thiel (2010) kommit fram till i en annan tysk undersökning som nämns 

i Anders och Rossbach artikel att pedagoger har en positiv och öppen inställning gällande 

matematik. 

I Bäckmans (2015, ss. 20-21) studier gällande undervisningen bör pedagoger ha kännedom om 

barns erfarenheter samt aktiviteter som skapar en mening för barnen, deras matematiska lärande 

och läroplanen. Pedagoger ska använda sig av de didaktiska frågorna som varför, hur det ska 

ske och om vad de ska undervisa, med vilket material, i vilka situationer och vilka barn. 

Förskolläraren ska med sina kunskaper om matematik inspirera barn till lust, uppmärksamhet, 

reflektion, tankar, utforskande och samtal om matematikens olika begrepp. Björklund (2013, 

s.5) tar i sin forskning upp att det  är betydelsefullt hur  pedagogen pratar med barnen redan 

innan de utvecklat sitt verbala språk och även samspelet med barn i tidig ålder. Det visar sig ha 

betydelse för barnets kognitiva förmågor och utveckling med konsekvenser för kommande 

matematikkunskaper.  
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Pedagogernas förutsättningar att planera och  

undervisa i matematik målinriktat 

Studien visar (Doverborg, Pramling Samuelsson, 2009) att det är av stor vikt att pedagogen har 

kunskap om grundläggande matematik, lyssna och utmana barnen i vardagen på förskolan så 

de får en bra grund inför skolstarten. Då matematik i tidiga år har en betydande roll gällande 

barnets föreställningar, attityder och studieframgång senare i livet. Skolinspektion (2017, s. 6) 

har i sina undersökningar kommit fram till att välfungerande förskolor kräver en rektor som 

skapar förutsättningar för pedagogernas arbete med ett välfungerande kvalitetsarbete och 

kompetensutveckling. Björklund och Barendregt (2015, s. 364) nämner även det här utifrån sin 

forskning om matematikundervisning i förskolan. Det beskriver tydligt betydelsen av en 

grundlig utbildning och pedagogens undervisning för barnen. De tar upp vikten av att arbeta 

tematiskt och blanda innehållsområden inom till exempel matematik och organisera så barnen 

ges möjlighet att utforska så de får en djupare förståelse av helheten. I Björklund och 

Barendregts artikel (2015, s. 364) hävdar även Cross et al (2009) i sin forskning vikten av 

pedagogernas interaktion med barnen för att utveckla deras matematiska tankar på bästa sätt. 

Bäckman (2015, ss.143-232) nämner att  pedagogerna behöver kunskap om matematik och dess 

innehåll. De ska vara närvarande pedagoger när de introducerar matematik och vara medvetna 

om hur de ska synliggöra matematiken i verksamheten för barnen. Hon hävdar att pedagoger 

bör ha matematisk kunskapsbas, egna kunskaps erfarenheter, kunskap om barns erfarande och 

matematikinlärning samt kunskap om didaktiska tillvägagångssätt. I hennes avhandling 

gällande baskunskaper inom matematik och matematikdidaktik så stärks detta av flera 

internationella forskare till exempel Clarke, Clarke & Cheeseman (2006), Clements och Sarama 

(2009) samt Ginsburg och Ertle (2008).  

 

Betydelsen att ta tillvara på spontana tillfällen i vardagen  

för att undervisa i matematik och dess miljö 

I Bäckmans studier (2015, ss. 22-23) har forskning visat att barnens egen aktivitet påverkar 

deras lärande, men för att få bästa möjliga resultat så sker lärandet i ett utforskande med frågor 

och vägledning med stöd av en pedagog. Hon tar upp att förskollärarens uppgift är att skapa 

förutsättningar för det kognitiva och metakognitiva tänkande till exempel genom att samtala 

med barnen om vad och hur de tänker och lär sig, pedagogen gör det osynliga synligt. Det här 

tar även Delacour (2016, s. 226) upp i sin undersökning att pedagoger har en viktig roll i att 

kommunicera matematik och skapa lärorika miljöer, där de sedan tar ett steg bakåt och låter 

barnen ta initiativ i aktiviteten. Pedagogen har en betydande roll då barnen behöver deras 

vägledning. Även Björklund (2013, s. 3) tar upp vikten av att ta till vara på lärande situationer 

i vardagen och i barnens aktiviteter, samt att pedagogerna har en ide´ om färdigheter som kan 

utvecklas hos barnen.   

Björklund och Barendregt (2015, s.361) menar att den fysiska miljön är en stor resurs för 

pedagogerna att använda sig utav i planerandet av aktiviteter både spontana aktiviteter och 

didaktiskt planerade aktiviteter. Pedagoger som använder miljön i aktiviteter anses vara 

avgörande för barnen i deras matematiska inlärning. Björklund (2013, s.9) tar i sin forskning 

upp att matematiken är abstrakt och en beskrivning av samband mellan objekt eller företeelser 

i omvärlden och inte uppmärksammas av alla barn. Därför bör vi tänka en extra gång innan vi 

använder oss av uttrycket  “Matematiken finns överallt” speciellt om de gäller de yngre barnen. 

Så småningom kan vi påstå att matematiken går att hitta överallt. 
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Bäckman (2015 s. 20) bidrar med i sin forskningsstudie gällande kunskap om hur matematik 

upplevs och används i förskolebarns vardagsaktiviteter, och hur pedagoger gestaltar 

undervisning med matematik. I studien tar hon upp hur leken har en viktig del i barns lärande 

och att pedagoger skapar förutsättningar för lärande gällande matematik. Bäckman (2015,s. 59) 

nämner även att pedagoger ska förstå utvecklingsprogression som innebär tillväxt och skapa 

aktiviteter, därefter kan det matematiska lärmiljöerna bli passande och gynnsam för 

matematiskt lärande. Vilket innebär att pedagogen bör observera barnens matematiska 

utveckling och stötta deras matematiska lärande med material och problemlösningar. Björklund 

(2013, s. 5) nämner betydelsen av ett samspel med  barn i tidig ålder och den sociala miljön 

som uppmärksammas inom studier med fokus på den intellektuella utvecklingen, vilket 

resulterar i matematik färdigheter  

 

Planering och undervisning av Matematik i enlighet  

med Läroplanen för förskolan 

Enligt Delacours (2016, s. 217) studie är definitionen av matematik inte självklar i de svenska 

förskolorna och matematik enligt den svenska läroplanen är fokuserad på förskolorna inte på 

barnen. Hur matematik ska introduceras till barnen är obestämt. Hur pedagoger tolkar de 

matematiska målen är beroende på olika faktorer som pedagogens erfarenheter, kunskap och 

ambitioner.  

Förskolans läroplan, Lpfö 18 (Skolverket 2018, s.14) betonar att barnen ska utveckla ett intresse 

för matematik och tillit till sin egen förmåga att använda matematik i olika situationer. Även få 

en förmåga att använda matematik för att undersöka, reflektera över och prova olika lösningar 

av egna och andras problemställningar. De ska också utveckla sin förmåga att urskilja, uttrycka, 

undersöka och använda matematiska begrepp och samband mellan begrepp. Lpfö 18. 

(Skolverket, 2018, s.7) framhåller att utbildningen i förskolan ska lägga grunden för ett livslångt 

lärande. Enligt skollagen ska utbildningen vara likvärdig oavsett var i landet den anordnas. Den 

ska ta hänsyn till barns olika förutsättningar och behov och anpassas till alla barn i förskolan. 

Skolverket (2018, s.11) poängterar att utbildningen i förskolan ska bedrivas så att den svarar 

mot de nationella målen. Det är Rektorns ledning samt förskollärarnas ansvar att 

undervisningen bedrivs i enlighet med målen i läroplanen och det är  arbetslagets uppgift att 

stödja barnens utveckling och lärande. Rektorn och alla som ingår i arbetslaget ska  systematiskt 

och kontinuerligt dokumentera, följa upp, utvärdera och analysera resultaten i utbildningen.  

Begreppet undervisning har fått större tyngd i Läroplanen för förskolan, Lpfö 18 (Skolverket, 

2018). Enligt Skolverket (2018, s. 7) ska planering och genomförande utgå från läroplanen och 

från det kunnande och de erfarenheter som barnen tidigare har tillägnat sig. Spontant uppkomna 

aktiviteter och intressen, vardagliga aktiviteter och rutiner i förskolan blir en del av 

undervisningen. Läroplanen ska vara utgångspunkten i arbetet med barnen, förskolläraren ska 

utbilda och undervisa barnen genom att stimulera och utmana dem i lärandet. Undervisningen 

ska utgå från både planerade aktiviteter och det spontana lärandet eftersom lärandet sker hela 

tiden i alla situationer i vardagen. Miljön i förskolan ska innehålla olika aktiviteter i olika 

sammanhang som till exempel matematiska aktiviteter. Många alternativ ökar barnens 

förutsättningar till att utöka lekmönster i den spontana leken. 
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Teoretisk förankring 

Den här studien tar stöd i Deweys (1859-1952) teoretiska perspektiv. Dewey tar upp 

pedagogens förhållningssätt och intresse och hur vi lär ut till barnet från tidigare händelser då 

det blir ett naturligt sätt att lära sig. Deweys teorier har även samband med dagens tankar att 

uppnå och undervisa i enlighet med Läroplanen för förskola.   

Dewey var en amerikansk filosof och pedagog främst inom den progressiva pedagogiken. Han 

har betytt mycket för skolans utveckling i Sverige under 1900-talet. Han utgår ifrån två 

kategorier: individen och det sociala sammanhanget. Enligt Dewey (1980, ss.14-15) innebär 

den progressiva pedagogiken att individen utvecklas genom samspel med omvärlden där de lär 

sig sociala regler, förstå sammanhang och lär sig namnge vår omvärld. Det här tar även 

Läroplan för förskolan (Lpfö 18) upp hur samspelet i barngruppen mellan barnen är en viktig 

del i barnens utveckling och lärande i förskolan. De tar även upp att undervisningen ska grundas 

på att barnen lär sig tillsammans och av varandra som samspelet mellan barn och vuxna. 

Deweys (1980, s. 15) lärandeteori i uttrycket “learning by doing” innebär att  pedagogen ger 

barnet möjligheter till aktivitetspedagogik där teori, praktik, reflektion och handling hänger 

ihop. Kunskap måste kunna bli till nytta och ha verklighetsanknytning. Detta nämner även 

Björklund (2013, s. 3) om pedagogens förhållningssätt hur hen inspirerar och stödjer barn att 

undersöka omvärlden på ett lustfyllt sätt . Det här är något vi tar upp i vår studie vikten av hur 

pedagogen stimulerar och undervisar lustfyllt i matematik. 

Enligt Dewey (1980,  s. 18) är pedagogens uppgift att leda, föra och organisera ett samspel 

mellan en växande individ och en varierande omgivning. I vår studie anser vi Deweys kunskap 

vara passande då barn lär sig genom att undersöka och pröva tillsammans med pedagogen. 

Barnet utvecklas genom interaktion med sin omvärld vuxen/barn och barn/barn, där de lär sig 

sociala regler. Han anser att pedagogens utgångspunkt är barnets intresse och aktivitet och 

pedagogen ska aktivt stimulera och fördjupa barnets utveckling i matematik. Det är pedagogens 

uppgift att bygga upp den matematiska miljön och ge barnen de verktyg och kunskaper som 

behövs inför framtiden och vidare skolgång. Dewey  (1980, s.15) lägger stor vikt gällande 

pedagogens kunskaper. Den här teorin anser vi passar bra in i förskolans värld då barn lär sig 

genom att göra enligt Deweys uttryck “learning by doing”.  Pedagogen ger barnet möjligheter 

till att konkret pröva och utforska, även ge dem förutsättningar till ett experimenterande i 

lärandet. Det är viktigt att vi pedagoger finns med som medforskande och stöttande vuxna och 

ger barnet rätt förutsättningar till utveckling. Vi anser  att det stämmer bra in i dagens 

förskoleverksamhet då  pedagogerna ska vara aktivt närvarande och ta till vara på spontana 

lärtillfällen.  

Vårt syfte har varit att undersöka pedagogens kunskaper inom matematik och förutsättningar 

att nå måluppfyllelse inom ämnet och då passar Deweys filosofi in. Han ställer krav på 

förskollärares kunskaper och målinriktat arbete där pedagogen aktivt stimulerar barnens 

utveckling och lärande. Flertalet av Deweys (1980, s. 37) pedagogiska visioner återkommer i 

de mål och riktlinjer för undervisningen  som finns i våra läroplaner och måldokument idag. 

Enligt Dewey (1980, s.41) ska utbildning börja med en förståelse om barns prestation och 

intressen och vanor vilka behöver tolkas hela tiden. Det här anser vi hör ihop med dagens 

kvalitetsarbete för att nå strävansmålen. 

Dewey (1980, ss.41-42) anser att förskolan bör representera en miljö lik den hemma så att 

barnet känner att det är lika verkligt som i hemmet. Aktiviteter byggs vidare på sådant som barn 

känner igen hemifrån för att säkra barnets utveckling både socialt och psykologiskt . Det här 

kan vi koppla till barnens vardag i förskolan då vi har fruktstund, eller tar på barnen för att gå 
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ut och även  blöjbyte är en situation som barn är förtrogna med hemifrån. Vi bygger vidare med 

nya matematiska ord och begrepp i aktiviteten. Vi delar frukten i halvor och kvartar benämner 

nya begrepp till något bekant. Vid utgång benämner vi med ord, ta på höger sko, två skor blir 

ett par skor. Vid  blöjbyte klättrar barnet högt upp, får de plats på skötbordet eller är barnet för 

långt på så sätt får vi in matematikenbegreppen spontant med något de kan koppla till hemmet 

och sen vidare i vardagens aktiviteter på förskolan. I vår studie tar vi upp vikten av pedagogens 

förkunskaper när det kommer till att undervisa i matematik. Även att vi pedagoger undervisar 

på ett intressant sätt och att de hör  hemma i barnets miljö så blir det ett intresse. Dewey (1980, 

s.116) anser också att om ämnet växer fram från barns tidigare händelser och tankar så behöver 

man inte ta till knep för att skapa ett intresse. Därmed lär sig barn på ett naturligt sätt de blir 

inte påtvingade ny kunskap. Vi anser att mycket av Deweys teorier från 1900-talets början i 

Sverige har flera samband med dagens tankar och teorier, att uppnå och undervisa mot 

strävansmålen i matematik i enlighet med Läroplanen för förskolan  (Lpfö 18). 

 

METOD 
Metoden vi har använt oss utav i vår studie utgår från en kvalitativ metod då den här 

undersökning har riktat sig till förskollärares kunskaper och förutsättningar att undervisa  i 

matematik för att nå måluppfyllelse i enlighet med Läroplanen för förskolan, Lpfö 18 

(Skolverket, 2018). Bryman (2011, s. 7) beskriver kvalitativ metod som innebär att utgå från 

personens eget perspektiv som i vårt fall förskollärare. Enligt Kihlström (2007, ss.47-49) 

innebär det att intervjupersonerna i vår undersökning har olika erfarenheter och kunskaper inom 

ämnet vilket gör att vårt material har fått ett brett urval. Vi har ett bestämt fokus på vår intervju 

och frågeställningar som är relevanta till vårt syfte. Det är vi som ska se till att hålla oss till 

ämnet under intervjuns gång. Genom denna kvalitativa metod anser vi att vi har fått svar på vårt 

syfte och frågeställningar som utgår från pedagogens kunskaper och förutsättningar.  

Det är viktigt att vi som intervjuar har en förförståelse av ämnet för att kunna ställa följdfrågor 

till respondenten för att få ett så relevant svar utifrån syftet som möjligt. Pedagogerna kan då 

utifrån sin kunskap berätta om hur det tänker, och vad de har för förutsättningar att planera 

matematikundervisningen i förskolan. Det blir mer trovärdigt och inte bara en åsikt eller en 

synpunkt, utan en mer fördjupad beskrivning, vilket då blir en kvalitativ studie. När 

respondenten berättar från deras egna erfarenheter används frågor av intervjuaren som benämns 

som “öppna frågor” vilket även kan kallas för semistrukturerad intervju. Enligt Bryman (2001, 

s.301) innebär semistrukturerad intervjuguide att våra frågor utgår ifrån ett färdigt frågeschema 

där alla respondenter har fått samma frågor och i samma ordning, men följdfrågor kan även 

väljas utifrån vad respondenten berättar.  

Kilhström (2007, ss. 47-49) beskriver att intervjuer som metod är ett viktigt redskap för lärare 

för att kunna få en uppfattning om hur pedagoger tänker och resonerar kring ett specifikt ämne, 

som i vårt fall hur pedagoger uppfattar ämnet matematik, variationer i detta leder till en 

fördjupad kunskap. Enligt Björndahl (2005, s. 90) ger intervjusamtalet flexibilitet och är 

eventuellt det bästa sättet att få reda på en annan persons tankar och upplevelser och få någon 

annans perspektiv. Vi kan även ha en möjlighet att kontrollera att vi förstått allting rätt och klara 

ut om något missuppfattats. Det har ökat vår förståelse för hur pedagoger ser på innehåll och 

metoder i undervisningen. 

 



 

8 

 

Intervju 

Valet av intervju som metod passade vår studie bra då syftet med undersökningen var att ta reda 

på pedagogers förutsättningar och kunskaper att undervisa i matematik. Semistrukturerad 

intervju enligt (Bryman 2001, s. 301) är när vi har ett speciellt tema matematik som ska 

behandlas, intervjupersonerna har frihet att utforma svaren på sitt eget sätt. Frågorna behöver 

inte ställas i samma ordning från frågeformuläret, frågor som inte finns med kan ställas om det 

anses relevant till det som sagts. Men oftast ställs frågorna i den ursprungliga ordningen och 

det ursprungliga formuleringen. Bryman (2001, s. 77) påtalar att det mest grundläggande dragen 

i en  kvalitativ forskning bygger på den egna personens perspektiv av ämnet. Tonvikten ligger 

mer på personens beskrivning av ämnet än på mängden av data. Vi använde oss av en 

semistrukturerad intervju då vi ville att intervjun skulle kännas som ett samtal och respondent 

skulle känna sig trygg. Vi ställde huvudfrågorna i samma ordning till alla respondenter men 

ibland kunde svaren gå in i varandra. Utifrån vad respondenten berättade ställde vi följdfrågor 

om vi ansåg något var otydligt eller var viktigt för vår undersökning. 

Urval  

Studien har genomförts på 5 förskolor i Västra Sverige. Pedagogerna är utbildade förskollärare 

och arbetar med barn som är mellan 1-6 år. Tre av pedagogerna som intervjuades har nyligen 

börjat på våra valda förskolor. Det innebar att de berättade om verksamheten och deras 

erfarenheter från deras tidigare förskolor. Pedagogerna har olika arbetslivserfarenhet, 

kunskaper och erfarenheter inom vårt valda område vilket har gett ett brett urval. Vi valde dessa 

förskolor då vi var mycket beroende av en hög svarsfrekvens och för att säkerställa att deras 

svar skulle komma oss tillhanda inom vår planerade tidsaspekt som tas upp av Patel och 

Davidsson (2011, s. 74). Patel och Davidsson anser att det är viktigt att de utvalda personerna 

som deltar i en undersökning är motiverade till att besvara frågeställningarna och ser det egna 

bidraget till studien som viktig. Sammanlagt har vi intervjuat 8 förskollärare. Nedan presenteras 

dessa och vi har valt att använda fingerade namn. 

1. Anna  Har arbetat 15 år som utbildad förskollärare hon arbetar just nu på en 1-3 

årsavdelning. Säger att hon inte är så intresserad av matematik men jobbar ändå aktivt 

med matematik. 

2. Berit nyutexaminerad förskollärare arbetat 1 år som barnskötare och endast 2 

månader som förskollärare.  

3. Calle  har arbetat ca 20 år som förskollärare. Han har läst en 3-årig utbildning till 

förskollärare och 3 år till förskollärare med inriktning montessoripedagog. Försöker 

hålla sig uppdaterad och söker kunskap aktivt.  

4. Diana Har arbetat 25 år, färdigutbildad förskollärare 1993.  Hon säger att hon saknar 

mycket kunskap inom ämnet. Hon har inget eget intresse i matematik så hon söker inte 

aktivt efter matematik utbildning. Hon känner att hon hanterar matematiken inom 

förskolan och undervisar aktivt i ämnet. 

5. Erik Har arbetat i 4 år, färdigutbildad förskollärare 2015. Anser sig behöva mer 

kunskap om hur man aktivt arbetar i verksamheten.  

6. Frida Har arbetat i 4 år, utbildad barnskötare 3-årigt gymnasium började studera till 

förskollärare direkt och färdigutbildad förskollärare 2015. Tack vare matematiklyftet 

känner hon sig bekväm i rollen att undervisa i matematik.  

7. Greta Har arbetat i 17 år var färdigutbildad 2002. Hon anser att det  behövs 

uppdatering inom ämnet.  
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8. Hans Har arbetat i 25 år, färdigutbildad 1982. Han känner att han inte har någon 

kollega att utbyta kunskaper med. Han har arbetat på förskola med matematikprojekt. 
 

Genomförande 

Innan vi genomförde intervjun formulerade vi intervjufrågorna (bilaga 2) så de skulle besvara 

vårt syfte. Vi skrev ett missivbrev (bilaga 1) till rektorerna och respondenterna på de utvalda 

förskolorna. I missivbrevet  ingick också en önskan om att spela in intervjuerna via 

ljudupptagning. Enligt Dimenäs (2007, s. 51) är det en fördel att ta hjälp av ljudinspelning för 

att få ut så mycket som möjligt av intervjun. 

Därefter tog vi kontakt med de tänkta respondenterna. Vi bestämde ett datum då den formella 

intervjun skulle genomföras. Enligt Dimenäs (2007, s. 147) innebär en formell intervju att den 

är av öppen form och förplanerad. Vi överlämnade missivbrev, syfte, frågeställningarna och 

samtyckesblanketten. Löfdahl, Hjalmarsson och Franzén (2014, s. 38) tar upp vikten av att 

intervjun utförs på en lugn och avskild plats, så respondenten känner sig bekväm. Vi valde att 

intervjun utfördes med en respondent och en intervjuare åt gången i ett ostört rum. Bryman 

(2001, s. 132) nämner vikten av att få en bra relation till respondenten och det är bra om man 

sitter mittemot varandra. Det blir då lättare att använda sig av ett leende eller ögonkontakt, 

vilket leder till en bra relation vid intervjutillfället. Varje intervju var tänkt att ta cirka 30 

minuter, så pedagogen vet hur länge de är frånvarande från barngruppen. Dimenäs (2007, s. 51) 

nämner att en för lång intervju kan leda till att respondenten blir trött å andra sidan får inte 

intervjun gå för snabbt heller för då blir situationen stressad för båda parter.  

 

Etiska ställningstaganden 

Dimenäs (2007, s. 26-27) tar upp att Vetenskapsrådet  tagit  fram fyra viktiga 

forskningsprinciper i syfte att skydda individen och gynna samhället och dess medlemmar. 

Dessa principer ska förskollärarstudenten vara medveten om när man planerar att genomföra 

en undersökning. Han påtalar även att varje gång en ny forskning av studerande på en utbildning 

påbörjas ska dessa principer vägas mot varandra och diskuteras. Individskyddskravet  är starkt 

och ingen individ får utsättas för psykisk eller fysisk skada ej heller utsättas för någon form av 

kränkning.  

Informationskravet innebär att forskaren ska informera de berörda om den aktuella forsknings- 

uppgiftens syfte. Rektorn informeras först och därefter förskollärarna. Enligt Löfdahl, 

Hjalmarsson & Franzen (2014, ss. 36-37) är den viktigaste principen att informera de berörda 

på de tilltänkta förskolorna gällande deras rättigheter och fråga om respondenternas tillåtelse 

att delta i vår undersökning. 

Samtyckeskravet enligt Löfdahl, Hjalmarsson & Franzen (2014, ss. 36-37) är när vi ger de 

blivande respondenterna i vårt fall förskollärarna information där de själva tar beslut om att 

delta i undersökningen och att de kan avbryta när de vill även om de samtyckt till att delta. 

Konfidentialitetskravet uppgifter om alla medverkande i en undersökning ska ges största 

sekretess och personuppgifter ska förvaras så att inga obehöriga kan komma åt dem (Dimenäs 

2007, s. 26-27). 

Nyttjandekravet alla uppgifter som man fått in om enskilda personer får endast användas för 

forskningsändamål (Dimenäs 2007, s. 26-27).  
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Efter den muntliga förfrågan gav vi en skriftligt information ett så kallat missivbrev där vi 

beskrev vårt syfte och våra frågeställningar och vilka etiska principer vi förhåller oss till även 

våra kontaktuppgifter fanns med. Vi beskrev kort vad som var avsikten med vår undersökning 

och vad som behövdes av de personer som skulle intervjuas. Samt att de får informationen att 

de när som helst kan avbryta sitt deltagande även om de samtyckt till att delta. Vi har fiktiva 

namn på våra respondenter i studien, så de inte går att känna igen då de är lovade 

konfidentialitet. Vi informerade även att svar och resultat endast skulle användas i ett 

vetenskapligt syfte det vill säga inte användas offentligt.  

 

Validitet och reliabilitet 

När intervjuerna utfördes var frågorna inriktade mot matematikundervisning och syftet 

pedagogers kunskaper och förutsättningar inom ämnet. I forskningssammanhang finns det två 

begrepp att förhålla sig till validitet och reliabilitet. Thurén (2004, s. 26) beskriver validitet att 

det som är av intresse har undersökts och ingenting annat och att analysen beskrivs så tydligt 

som möjligt, detta gör att studien får hög giltighet. Enligt Kihlström (2007, s. 231) ökar 

giltigheten när en vetenskapligt skolad person granskar och ger förslag på förbättringar på till 

exempel intervjufrågorna. Intervjufrågorna utformades så att vi fick svar på syftet i vår studie. 

Vi delade in frågorna i olika teman utifrån våra frågeställningar. Intervjufrågorna i studien var 

utformade på samma sätt till varje respondent, dock kunde frågorna ställas i annan ordning 

beroende på hur samtalet utvecklades. Respondenterna fick god tid att svara på frågorna. Vid 

behov ställdes följdfrågor för varje intervju, en röd tråd följde samtalet så intervjun höll sig till 

vårt syfte. Bryman (2011, s. 354) påtalar att tillförlitligheten består av fyra kriterier 

trovärdighet, överförbarhet, pålitlighet och en möjlighet att styrka och konfirmera. 

Överförbarhet handlar om resultatet går att använda i andra miljöer och situationer. Vi anser att 

vår studie till viss del kan användas i andra miljöer då studien handlar om pedagogens 

kunskaper och förutsättningar inom matematik. Styrka och konfirmera innebär att forskaren 

inte låter sina personliga värderingar påverka undersökningen.  

Enligt Thurén  (2004 s. 26) innebär reliabiliteten att undersökningen är trovärdig och 

tillförlitlig. Undersökning bör byggas på ett lämpligt urval av personer så att inte slumpen 

påverkar resultatet.  Reliabilitet, tillförlitlighet, innebär noggrannheten i att mätningen är 

korrekt. Det innebar att 8 förskollärare valdes för att få ett så tillförlitligt resultat vilket innebär 

att det är trovärdigt. Under analys arbetet var vi båda närvarande och samlade in och 

analyserade data omsorgsfullt i olika steg vilket resulterade i likvärdiga svar vilket stärker 

reabiliteten. Kihlström (2007, s. 232) nämner om ytterligare ett sätt att öka reabiliteten genom 

att spela in intervjun på band. Detta innebär att allt som berättats under intervjun kommer med 

ordagrant.  

 

Bearbetning och analys  

Vår kvalitativa intervju genomfördes och sammanställdes för att komma fram till ett 

resultat.  Enligt Fejes och Thornberg (2015, ss. 34-35) är utmaningen i en kvalitativ 

undersökning, att skapa mening ur en mängd data, där vi tar fram det viktiga och vardagliga 

som är av betydelse. När intervjuerna var färdiga och varje inspelning avlyssnad  transkriberade 

vi ner allt ordagrant på ett Word dokument. Allt lästes igenom och det som var av vikt ströks 

under med pennor i olika färger. Att kategorisera med färgpennor underlättade för oss att få 

fram den viktiga information. Bryman (2011, s. 514) beskriver att det är viktigt att gå igenom 

alla anteckningar och markera det som är av teoretisk vikt, så det svarar på vårt syfte och 
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frågeställningar. Vi  började med koda och analysera vårt  material genom att vi grundligt läste 

igenom intervjuerna fråga för fråga. Utifrån det tog vi ut ord och beskrivningar som var av 

betydelse till vår undersökning. Vi jämförde de olika intervjuerna med varandra för att få en 

helhet av svaren. Då intervjuerna utfördes var för sig tog det lite extra tid att jämföra och få ut 

det som var mest relevant till vår undersökning. Vi använde oss av en öppen kodning, vilket 

Bryman (2011, s. 514) beskriver som att vi jämför och kategoriserar datan som sedan 

omformuleras till teman. Nyckelorden grupperades under de olika rubriker som svarade till vårt 

syfte och frågeställningar. Därefter sammanställde vi vårt resultat genom att ta ut det 

väsentligaste under varje rubrik.  

 

Svaren kategoriseras in under våra rubriker: 

• Pedagogers kunskaper i sitt arbete för att undervisa barn i matematik. 

• Pedagogers förutsättningar att planera och undervisa målinriktat i matematik i enlighet 

med Läroplanen för förskolan. 

• Betydelsen att ta tillvara på spontana tillfällen. 
 

Indelningen gjordes för att lättare kunna strukturera och kopplas till studiens frågeställningar 

samt syfte. Intervjufrågorna var redan från början kategoriserade men det behövdes göras ännu 

en indelning för att synliggöra datan. 

 

RESULTAT  
Här följer resultatet av vår kvalitativa intervjustudie. Resultatet är utifrån pedagogernas 

kunskaper och deras förutsättningar till undervisning inom matematik med barn från 1-6 år. 

Nedan redogör vi vårt resultat om hur pedagogen resonerar gällande sina kunskaper i 

matematik, vad de har för förutsättningar att undervisa och hur de tar tillvara på spontana 

lärtillfällen.  

 

Pedagogernas uppfattningar om sina kunskaper i sitt  

arbete för att undervisa barn i matematik 

Vid intervjuerna framkom  det att pedagogerna anser sig ha grundläggande kunskaper att 

undervisa i matematik. Pedagogerna ser vikten av förkunskaper och att kunna gå från teori till 

praktik. Pedagogerna ser vikten av delge varandra  kunskaper. 

 

Hur mycket pedagogerna diskuterade matematik på arbetsplatsträffar (APT) var väldigt olika 

bland  våra respondenter. En del av pedagogerna hade aktiva matematikdiskussioner medan 

övriga inte diskuterade matematik specifikt. Hans berättar att detta skedde kontinuerligt. 

 

Vi har fokuserat på matematik på hela förskoleområdet. Vi fick mer input än de andra. (Hans) 
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Fortbildning inom matematik förekom för en del av respondenterna då de har haft någon form 

av fortbildning som matematiklyftet 2 . Detta tyckte flera pedagoger var viktigt att få 

kontenuerlig utbildning.  

 

Det har bara nämnts om vi har haft med matematik i vårt årshjul (Greta) 

 

Frida hade gått matematiklyftet och detta gjorde henne mer bekväm att undervisa i matematik. 

Hon informerade kontinuerligt de andra kollegorna på deras APT. De fick ta del av Fridas 

kunskap från utbildningen. Frida kunde ge kollegorna uppdrag som sedan skulle göras i 

barngruppen, för att diskuteras och reflekteras vidare på nästa APT. 

 

 Jag känner mig bekväm, det beror nog på att jag gått matematiklyftet (Frida) 

 

Diana hade inte haft någon utbildning under sin tid som förskollärare detta berodde på 

arbetsplatsbyte och att hon då hamnat i mellan. Å andra sidan är inte matematik hennes största 

intresse. Dock fick hon in matematiken inom skapandet vilket hon brinner för. 

 

Jag har inte aktiv sökt efter utbildning (Diana) 

 

Erik som precis börjat arbeta för 4 år sedan som förskollärare har inte heller blivit erbjuden 

någon fortbildning ännu. Önskar att få mer kunskap om hur man kan arbeta mer aktivt i 

verksamheten med matematik. Anna däremot beskriver hur personalen delger varandra 

kunskaper. Detta tyckte flertalet pedagoger i studien var positivt. 

 

Vi brukar diskutera genom olika pedagogiska forum där en pedagog har mer kunskap inom 

ett visst ämne till exempel matematik, hen delger då oss andra och för diskussioner om hur vi 

ska gå vidare med vårt arbete. (Anna) 

 

Även Frida  och Hans tar upp vikten av att delge varandra kunskap för att arbeta aktivt med 

matematik i barngruppen och diskutera detta för vidare utveckling inom ämnet. Flertalet 

respondenter anser  att det kollegiala lärandet är viktigt, att utbyta ideer mellan kollegor på sin 

egen avdelning och kollegor på de andra avdelningarna. De flesta av respondenterna anser att 

de behövs uppdatering kontinuerligt inom ämnet eller som Hans uttrycker det.  

 

Man blir aldrig fullärd. (Hans) 

 

Hans anser att han saknar kollegor som har mer kunskap än han själv och tycker det är svårt att 

veta vilken kunskap han saknar. De flesta ansåg att de har ganska stor matematik kunskap 

överlag. Frida tyckte att utan matematiklyftet hade hon saknat kunskap. Flertalet tycker det är 

                                                 
2 Matematiklyftet anordnas av Skolverket, 1-2 pedagoger deltog från arbetsplatsen, detta 

redovisas till kollegor på Apt (Arbetsplatsträff). 
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viktigt att hålla sig uppdaterad och söka kunskapen själv, speciellt när vissa ämnen inte 

diskuteras lika aktivt på planeringar. Hans nämner att det är viktigt med förkunskaper.  

 

Att gå från teori till praktik. Du måste ha egna förkunskaper, ju mer du har desto lättare blir 

det att omvandla det till praktiken. (Hans)  

 

De flesta känner sig bekväma i rollen att undervisa matematik i förskolan. Pedagogerna anser 

sig ha grundläggande kunskaper i matematik, några av pedagogerna säger sig inte ha så stort 

intresse i ämnet, men anser att de har kunskaper att undervisa i förskolan på ett positivt sätt. 

Flera av pedagogerna påtalar vikten av förkunskaper hos pedagogen för att kunna undervisa i 

de grundläggande begreppen och att kunna omsätta kunskaper till den praktiska 

undervisningen. Att bryta ner ämnet till förskolans verksamhet och barnens ålder, behov och 

intressen. Hans nämner   om lyhördhet i barns lek.            

 

 En balansgång att inte förstöra en lek men känna av när du ska kliva in och kliva ur. 

 (Hans)  

 

Till exempel i leken, i skapandet, i samtal, i planerad och genomtänkt aktivitet som ska 

genomföras. Matematiken är enormt viktig och följer med hela livet och vi vill förmedla 

matematiken som något intressant. Anna påtalar vikten om upprepning. 

 

Matematiken är viktigt för alla åldrar, redan för de allra yngsta.När barnen får tills sig 

kunskapen igen och igen sätter den sig djupare och följer med dem högre upp i åldrarna. 

(Anna)  

 

 

Pedagogernas förutsättningar att planera och undervisa i  

matematik målinriktat enligt Läroplanen för förskolan  

De flesta pedagoger har påbörjat arbetet med att etablera Läroplanen för förskolan Lpfö 18 

(Skolverket, 2018) i verksamheten, men de påtalar att den förra läroplanen fortfarande finns 

med vid planering. Planering är något som respondenterna anser finns för lite av och att den 

inte är kontinuerlig. Vilket gör det svårt att hinna med att systematiskt dokumentera, följa upp, 

utvärdera och analysera resultat i den pedagogiska undervisningen. Ekonomin kan vara en 

bidragande orsak till hur miljön och verksamheten utformas, då förskolorna har olika 

ekonomiska förutsättningar. 

 

Pedagogerna i vår studie  anser att  det är viktigt att använda ett utforskande förhållningssätt 

där man tillsammans med barnen utforskar och samtalar kring det som görs. En av pedagogerna 

anser att det är viktigt att tala om för barnen vilket ämne som undervisas.  

 

“Vi  håller på” och ”vi har gjort matematik”. (Frida) 
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Förutsättningarna för att vara en aktiv pedagog fungerar inte alltid då lokalerna kan ha många 

skrymslen och vrån när pedagogen är ensam till exempel om kollegan har rast. Vilket innebär 

att  de inte alltid kan hjälpa varandra mellan avdelningarna. Så här ser det ut idag på flera 

förskolor då pedagogerna arbetar parvis.  

 

”Man blir då en patrullerande pedagog och inte en närvarande”. (Frida) 

 

Vissa dagar är möjligheten att vara mer aktiv pedagog i dagens aktiviteter och andra dagar är 

mer stressigt och mindre undervisande. Detta håller flera av respondenterna med om. Anna 

påtalar betydelsen om att vara en  härvarande pedagog. 

 

Det är stor skillnad att vara en närvarande  pedagog och att vara Härvarande då man ska 

vara här och nu för barnen genom att utmana och stimulera till vidareutveckling.  

(Anna) 

 

Flera pedagoger nämner vikten av en tydlig plan och mallar som till exempel, 3SKA där vi 

dokumenterar, reflekterar och analyserar verksamheten. Fokus på planeringen hur man 

ska  jobba i att undervisa i till exempel grundbegrepp som stor, liten och mittemellan. Enligt 

Hans måste vi lära oss att att fokusera på det lilla så vi kan ha möjlighet och se progression för 

att nå strävansmålen inom matematik. Berit lyfter betydelsen om att vi måste ha ett syfte med 

aktiviteten. 

 

Vad står det i läroplanen ? Vi måste göra det synligt för varandra man gör inte bara en 

aktivitetet utan ett syfte. (Berit) 

 

Anna påtalar också att de gör kartläggningar inom till exempel matematik där de diskuterar var 

de befinner sig, vilka utmaningar de står inför, vad är vi bra på, vad behöver vi utveckla i 

verksamheten. Läroplanen för förskolan finns alltid med vid planering och följer aktiviteterna 

som en röd tråd enligt alla pedagoger. Diana påpekar vikten av riktlinjer. 

 

Det ska finnas anvisade riktlinjer för planeringstid (Diana) 

 

De flesta av pedagogerna anser att planeringstiden är bristfällig eller organiserad på fel sätt. 

Pedagogerna avlöser varandra för att ha möjlighet till planering. Finns det inte tillräckligt med 

pedagoger uteblir planeringen. Vi tar inte in vikarier vilket gör det svårt att få ut planeringstiden.  

 

Viktigt att  vi för en dialog med chef och ledning om hur planeringstiden är organiserad  

(Anna) 

                                                 
3 SKA Systematiskt Kvalitets Arbete 
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Pedagogerna har schemalagd planering 1-2 timmar per vecka eller varannan vecka. Den 

enskilda planeringen varierar väldigt mycket från pedagog till pedagog om den ens 

förekommer. Hälften av respondenterna anser att det är viktigt att  ta tillvara på planerings 

tillfällen när utrymmet finns, det gäller att vara flexibel och ge varandra tid.  

 

Vi har definitivt inte tillräckligt med tid (Hans) 

 

Berit anser sig ändå ha tillräckligt med planeringstid men det är mycket som ska planeras så det 

är ändå svårt att hinna med allt. Calle nämner om konsekvenserna med planeringen. 

Pedagogerna är  medvetna om att dokumentationen blir bristfällig när tiden uteblir.   

 

Vi  saknar tiden att diskutera med kollegor i arbetslaget för att komma vidare i processen. 

(Calle)  

 

Diana berättar om deras projekt (Rädda världen) där matematik ingick som en stor del. De 

samlade burkar, räkna dem, panta burkarna, räkna hur mycket pengar de fått in. Gjorde 

stapeldiagram av intjänade pengar från olika insamlingar. Till detta projekt var extra pengar 

insatt för verksamheten vilket underlättade planering och aktiviteter.   

 

Vi jobbade med vardags matte varje dag (Diana) 

 

Hans pratar om en stimulerande matematikgård som utformades av aktiva pedagoger 

tillsammans med rektorn och hela förskolan. För att kunna genomföra det här projektet sökte 

de extra pengar till verksamheten. Projektet pågick under några år och var intressant och 

givande för alla på förskolan. 

 

Vi satsar på matematik i hela förskoleområdet. (Hans) 

 

Kartläggningsmaterial inom matematik som 4kändes inte aktuellt för de flesta pedagoger då det 

i dagsläget inte finns tidsutrymme, viktigt dock att ha kartläggning vid speciella behov för de 

barn som behöver extra stöd men inte specifikt inom matematik. Anna menar  att 

kartläggningsmaterialet ska vara  till för pedagogerna och att det är viktigt att vara försiktig då 

vi inte ska bedöma barnen utan göra tolkningar av vart barnen befinner sig i sin utveckling.  

 

                                                 
4 TRAS Tidig Registrering Av Språket 
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Betydelsen att ta tillvara på spontana tillfällen i vardagen 

för att undervisa i matematik och dess miljö 

Materialet bör enligt pedagogerna synliggöras och introduceras för barnet då blir miljön mer 

inspirerande och utmanande. Pedagoger nämner vikten av att vara aktiv och närvarande och 

undervisa i stunden, då de spontana aktiviteterna är bra lärtillfällen anser alla respondenterna.  

 

Pedagogerna anser att matematiken inte behöver vara så krånglig, den finns i vardagen och det 

är viktigt att vi synliggör den för barnen dagligen. Anna tycker även att det är viktigt att arbeta 

utefter ett visst tema som Babblarna det är ett material där olika figurer representerar olika 

ämnen, till exempel matematik. Böcker finns till figurerna och varje ämne är kopplat till ett 

läroplansmål. Hans påtalar att det är viktigt att jobba med matematik under alla dagens 

situationer och inte bara temainriktat vissa stunder påtalar han vad jobbar vi med resten av 

dagen. 

 

Det viktigaste lärandet sker i vardagen, men visst förgyller det med tema projekt. 

 (Hans) 

 

Frida nämner hur man kan undervisa rumsuppfattning, genom att rita kartor med barnen. Hon 

berättar även att barnens intresse just nu är att göra pärlplattor efter olika mönster eller rita 

mönster själva på ett rutat papper och sen pärla därefter. Diana berättar om skapande aktiviter 

för att få in matematiken. 

 

 Brinner för skapande och får in matematiken på olika sätt i det kreativa skapande 

 (Diana)  

 

Diana beskriver hur en aktivitetstavla skapas genom att dela in pappret i fyra rutor och rita olika 

aktiviteter i rutan, barnen skriver sedan sitt namn i den valda aktivitetens ruta. Sen räknar man 

hur många barn som skrivit in sig på respektive aktivitet. Hans tar upp om de spontana 

lärtillfällena. 

 

Ha en förmåga att ta tillvara på spontana situationer som dyker upp  på ett bra sätt, som 

leder till lite mer tanke, utmaning och glädje. (Hans) 

 

En medveten pedagog som ger de rätta begreppen i aktiviteten till exempel vad högt du bygger, 

vilken är kortast eller längst och benämna något runt för cirkel. De som är bra spontana 

lärtillfällen enligt pedagogerna är hallsituationen, dukning och matsituationen. Greta berättade 

att de inte jobbar med matematik för tillfället, ser de matematik i leken tar de vara på stunden 

och utmanar vidare om tillfälle ges. Anna uttrycker vikten av att ge de rätta begreppen. 

 

Det är viktigt att benämna de rätta begreppen och ta till vara på stunden i lek och 

rutinsituationer (Anna)  
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Pedagogerna nämner vikten av att använda och ge de rätta begreppen i vardagen. Barnen får 

höra begreppen om och om igen, vilket så småningom gör att barnen känner igen begreppen 

vid ett senare tillfälle. De flesta pedagoger nämner material som kottar, pinnar, klossar och lego 

som inspirerande material att använda i den spontana leken inne och ute. Anna tycker att mycket 

handlar om rutiner och man har olika roller som pedagog. Barnen delas in mindre grupper under 

lek-stunderna med 1-2 pedagoger i varje rum. Det ger lugn och trygghet och större möjligheter 

att nå varje enskilt barn.  

 

Vardagliga situationer är bra anser jag, det viktigaste lärandet sker i vardagen  

(Hans) 

 

Hans och Anna tar upp att vi är för fokuserade på innemiljön. Hans nämner också att vi bör 

vara mer aktiva pedagoger på utevistelsen, vi kan bli mer aktiva och organisera ute bland 

pedagogerna genom att vi har olika stationer. Hans ger olika exempel som att introducera 

barnen i olika aktiviteter som bygga, leka regellekar och sandlådelek. Men också använda 

inspirerande material som dockvagnar, dinosaurier och naturmaterial och  på det sättet få in 

matematiken överallt. Även Berit tar upp vikten av att ta tillvara på inne och ute miljön och 

nämner varför detta inte alltid görs. 

 

Du har ett uppdrag ute, var en medsökande pedagog (Hans) 

  

Hälften av pedagogerna nämnde att ekonomin styr inköp av material,  Frida nämner att ibland 

beror det på pedagogen vad som köps in. Förskolans ekonomi kan påverka vad som är möjligt 

att köpa in men den styr även verksamheten, detta kan påverka hur miljön och verksamheten 

utformas på förskolorna.   

 

”Vi  behöver utveckla matematik miljön både inne och ute. Ekonomin är en faktor som 

påverkar att miljön inte utvecklas”. (Berit) 

 

Resultat Sammanfattning 

I vårt resultatet framkommer olika perspektiv om pedagogers uppfattning gällande sina 

kunskaper och förutsättningar för att undervisa aktivt och spontant med matematik. 

Pedagogerna berättar om att det är viktigt att ha förkunskaper och kunna omvandla teori till 

praktik i de vardagliga situationerna. De anser också att det är viktigt att delge varandra kunskap 

och lära tillsammans men även att hålla sig uppdaterad med ny kunskap. Några pedagoger har 

känt sig mer bekväma i att undervisa efter de har gått någon form av fortbildning. En del  har 

även ändrat sin syn på matematik till mer positiv och intressant när de fått mer fortbildning. Vår 

tolkning är att pedagogerna känner sig bekväma i rollen att undervisa i matematik, trots att 

några nämner att detta inte är deras intresse.  

Utifrån resultatet har det framkommit att planeringstiden är bristfällig samt ett problem. 

Pedagogerna har planeringstid både individuellt och i arbetslagen, men för de flesta är den inte 

schemalagd och uteblir direkt då ordinarie personal saknas och vikarie oftast inte bokas in. 
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Pedagogerna nämner att det är viktigt att vara flexibel och ge varandra planeringstid när 

möjligheten finns. Det som är positivt är att alla följer Läroplan för förskolan som en röd tråd i 

verksamheten. I undersökningen framkom att ekonomin har en betydelse då den underlättar för 

pedagogerna både med planeringstiden och förutsättningarna att undervisa.  

Sammanfattningsvis är pedagogerna medvetna om att matematiken finns runt omkring oss och 

de har ansvaret att synliggöra den på barnens nivå. Pedagogerna ser vikten av att vara en här 

och närvarande pedagog i inne och ute aktiviteter. Resultatet visar dock att detta inte alltid är 

möjligt, då vissa dagar är en utmaning att bara hinna med dagens rutiner. Pedagogen ska 

synliggöra och utmana barnen och introducera de rätta matematiska begreppen i vardagens alla 

situationer. Det framkom från vissa pedagoger att matematiken inte behöver vara så svår då den 

finns runtomkring oss. Faktorer som ekonomi och vad som köps in styrs av förskolerektorn, 

men även pedagogerna vilket kan påverka hur miljön och verksamheten utformas. 

 

DISKUSSION 
I denna del presenteras  diskussion om studiens resultat kopplat till tidigare forskning och teori 

som finns med i bakgrund. Därefter diskuteras metoden som använts, vad var bra och vad kunde 

gjorts annorlunda. I slutet tar vi upp de didaktiska konsekvenserna för problemområdet. Vad 

resultaten kan få för konsekvenser i praktiken. 

 

Pedagogernas kunskaper i sitt arbete för att  

undervisa barn i matematik.  

I vårt studieresultat har vi kommit fram till att pedagoger ser vikten av att ta tillvara på varandras 

kunskaper genom att utbyta ideer. De anser också att uppdatering behövs hela tiden och att vi 

aldrig blir fullärda.  

 

Enligt Anders och Rossbach (2015, s.310) bör pedagogen vara kompetent och ha ett 

professionellt bemötande. Då det finns antagande att pedagoger känner sig obekväma gällande 

undervisning av matematik och detta kan ge dåligt inflytande i undervisningen och även 

överföras till barnen. Å andra sidan påtalar de att majoriteten av pedagogerna anser att 

matematik är viktigt och användbart. Några av pedagogerna i vår studie undervisar inte aktivt i 

matematik då ämnet inte är av intresse. De anser ändå att det är användbart och viktigt att 

synliggöra. Doverborg och Pramling Samuelsson (2009) tar i sin forskning upp vikten av 

pedagogens grundläggande matematikkunskaper för att kunna möta barnens behov så de får en 

fördjupad kunskap inför framtida skolstart. Pedagogerna nämner också att de tycker de har 

grundläggande kunskaper att undervisa i matematik. Dock nämns det av någon att 

högskoleutbildning inte räckt för att känna sig bekväm i matematiken. Bäckman (2015, s. 19) 

nämner att i svenska förskollärarutbildningar numera ges större utrymme för blivande 

pedagoger att fördjupa deras kunskaper.  

Mer utbildning och fortlöpande utbildning är något som vi kan se i vår undersökning är önskvärt 

hos pedagogerna för att kunna undervisa professionellt. Björklund (2013, s. 2) lyfter i sin 

forskning att de ser ett stort intresse för att öka kunskaper i att undervisa i matematik, då de ser 

ett stort engagemang på fortbildnings satsningar inom i ämnet. Skolinspektionen (2017, s. 7) 

tar upp att pedagoger bör vara kompetenta och ha ett professionellt bemötande, när det gäller 

hur matematiken används och tillämpas. Då förskolläraren har det yttersta ansvaret för den 
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pedagogiska undervisningen är det positivt att studien visar att pedagogerna är medvetna om 

att matematiken finns runt omkring oss och behöver synliggöras i barnens vardag. Pedagogerna 

nämner att det är viktigt med förkunskaper då det underlättar att omvandla teori till praktik. Det 

blir då lättare att se matematiken som finns i dagens aktiviteter och ta till vara på det spontana 

och enkla runt omkring barnet. Deweys (1980, s. 15) lärandeteori i uttrycket “learning by 

doing” innebär att  pedagogen ger barnet möjligheter till aktivitetspedagogik där teori, praktik, 

reflektion och handling hänger ihop.  

De flesta av pedagogerna i vår studie berättar att de har matematik diskussioner på sina APT. 

Någon nämner  att de inte har diskuterat ämnet gemensamt. En del diskuterar i olika forum, en 

pedagog har mer kunskap och delger sina kollegor att diskutera vidare. Matematiklyftet är en 

positiv insats att öka pedagogernas kunskap och säkerhet. Även Dewey (1980, s.15) lägger stor 

vikt gällande pedagogens kunskaper. Pedagogerna i vår studie påtalar vikten av att använda det 

rätta matematiska grundbegreppen i vardagens rutiner och i de planerade aktiviteterna. Detta 

har även Björklund (2013, s. 5) tagit  upp i sin studie att det är av stor vikt att pedagogerna 

samtalar och ger barnen de rätta begreppen i tidig ålder för att främja kommande 

matematikkunskaper. Pedagogerna i vår undersökning anser att matematiken är enormt viktig 

för alla åldrar och följer med hela livet . Det är viktigt att förmedla matematiken som något 

intressant. När barnen får till sig kunskapen och den upprepas sätter den sig djupare och följer 

med dem högre upp i åldrarna.  

 

Pedagogerna förutsättningar att planera och undervisa i  

matematik målinriktat enligt Läroplanen för förskola  

Utifrån studiens resultat visar det att Läroplanen alltid finns med som en röd tråd vid 

planeringen och följer aktiviteterna enligt pedagogerna. Skolverket (2018, s. 7) påtalar vikten 

av en tydlig plan och mallar där de systematiska kvalitetsarbetet dokumenteras då utbildningen 

i förskolan ska lägga grunden för de livslånga lärandet. I vår studie framkommer det att 

pedagogerna känner en frustration då planeringstiden är bristfällig, då det inte finns några 

riktlinjer. Pedagogerna gör sitt bästa för att få en bra verksamhet, flera pedagoger lyfter vikten 

av att ta till vara på planerings tillfällen när utrymme finns. Skolinspektion (2017, s. 6) har i 

sina undersökningar kommit fram till att välfungerande förskolor kräver en rektor som skapar 

förutsättningar för pedagogernas arbete med ett välfungerande kvalitetsarbete och 

kompetensutveckling. 

Enligt Läroplanen för förskolan Lpfö 18 (Skolverket, 2018) ska utbildningen bedrivas så att de 

svarar mot de nationella målen, det är förskolerektorns ledning samt förskollärarens ansvar att 

undervisningen bedrivs i enlighet med målen i läroplanen, och det är arbetslagets uppgift att 

stödja barnens utveckling och lärande. Pedagogerna i vår studie tar upp att det är viktigt att föra 

en dialog med rektorn gällande planeringstiden. Utifrån vårt resultat framkommer det att 

pedagogerna anser att all dokumentation som till exempel SKA -modellen, dokumentation 

av barnens lärande både individuellt i grupp och även övriga moment som ska hinnas 

med att planeras, det blir svårt att hinna med på ett professionellt sätt om planering 

uteblir. Finns tiden och man kan ha fokus på planeringen då kommer man se progression om 

man jobbar mot det lilla anser flera pedagoger. Pedagogerna är medvetna om vad som behövs 

utvecklas i verksamheten. Även Deweys (1980, s 7) teorier från 1900-talets början i Sverige 

har flera samband med dagens tankar och teorier att uppnå och undervisa mot strävansmålen i 

matematik enligt Läroplanen för förskolan.  
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Dewey (1980, s.15) beskriver att pedagogens utgångspunkt är barnets intresse och aktivitet, och 

pedagogen ska aktivt stimulera till en fördjupad utveckling för barnet. I vår studie framkommer 

det att vissa dagar är möjligheten att vara mer aktiv pedagog i dagens aktiviteter och andra dagar 

är mer stressigt och mindre undervisande. Förutsättningarna fungerar inte alltid optimalt då 

pedagogen är ensam vissa stunder på dagen. Björklund (2013, s.3) tar upp om pedagogens 

förhållningssätt hur hen ska inspirerar och stödja barnen att undersöka omvärlden på ett lustfyllt 

sätt. Pedagogerna i vår studie anser att  det är viktigt att använda ett utforskande förhållningssätt 

där man tillsammans med barnen utforskar och samtalar kring det som görs. En av pedagogerna 

anser att det är viktigt att tala om för barnen vilket ämne som undervisas.  

Dewey (1980, s.41) menar vidare  menar vidare att utbildning ska börja med en förståelse om 

barns prestation och intressen och vanor vilka behöver tolkas hela tiden. Gällande 

kartläggningsmaterial är åsikterna olika det kan vara att en del vill ha det för då har de en mall 

att gå efter och vad de behöver göra eller vad de missat i undervisningen. 

Kartläggningsmaterialet ska vara till för pedagogerna, det är viktigt att vara försiktig och inte 

bedöma barnen utan göra tolkningar av vart barnen befinner sig i sin utveckling.  

 

Betydelsen att ta tillvara på spontana tillfällen i vardagen  

för att undervisa i matematik och dess miljö 

Enligt pedagogerna ska materialet synliggörs och introduceras för barnen då blir miljön mer 

inspirerande och utmanande. I Bäckmans (2015 s.23) avhandling tar hon upp att förskollärarens 

uppgift är att skapa förutsättningar och att göra det osynliga synligt. Utifrån vårt resultat är det 

en stor skillnad att vara en närvarande pedagog och att vara härvarande då man ska vara här 

och nu för barnen genom att utmana och stimulera till vidareutveckling. Enligt Bäckmans 

(2015, s.143) studie är det viktigt med närvarande pedagoger när de introducerar matematiken 

för barnen.  

Pedagogerna tar upp vikten att ge de rätta begreppen i leken och rutin situationerna till exempel 

vad högt du bygger, vilken är kortast eller längst och benämna något vid de rätta namnen som 

cirkel för runt. De som är bra spontana lärtillfällen enligt pedagogerna är hallsituationen, 

dukning och matsituationen. Dewey (1980, s. 18) anser att pedagogens utgångspunkt är barnets 

intresse och aktivitet och pedagogen ska aktivt stimulera och fördjupa barnets utveckling i 

matematik. Pedagogerna nämner att matematiken finns överallt vi måste bara  göra den synlig 

för barnen. Det här lyfter även Björklund (2013 s.9) om att “matematiken finns överallt” 

speciellt när det gäller de yngre barnen. Så småningom kan vi påstå att matematiken går att hitta 

överallt.   

 

Det nämns att det är viktigt att arbeta utefter ett visst tema. Å andra sidan tar en pedagog upp 

vikten att jobba med matematik under alla dagens situationer och inte bara temainriktat vissa 

stunder på dagen. Vad jobbar vi med resten av dagen? Då det viktigaste lärandet sker i vardagen, 

men visst förgyller det med tema projekt. Björklund och Barendregt (2015, s. 364) tar upp 

vikten av att arbeta tematiskt och blanda innehållsområden inom till exempel matematik och 

organisera så barnen ges möjlighet att utforska så de får en djupare förståelse av helheten. 

Enligt Skolinspektionen (2017, s. 8) är det av stor vikt att intresse finns bland personalen för att 

en god lärmiljö ska uppnås. Utifrån Bäckmans studie (2015, s. 22) har forskning visat att 

barnens egen aktivitet påverkar deras lärande, men för att få bästa möjliga resultat så sker 

lärandet i ett utforskande med frågor och vägledning med stöd av en pedagog. I vårt resultat tar 

pedagogerna upp vikten av att vara en  medforskande och stöttande vuxen och ge barnet rätt 
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förutsättningar till utveckling. Delacour (2002, s. 226) nämner i sin studie att pedagoger har en 

viktig roll att kommunicera matematik och skapa lärorika tillfällen. Flera pedagoger instämmer 

att miljön både inne och ute behöver utvecklas och synliggöras. Dewey (1980,s. 18) anser även 

att det är pedagogens uppgift att leda och organisera ett samspel mellan en växande individ och 

varierande omgivning. Några pedagoger tar upp vikten av att även vara en aktiv pedagog ute 

tillsammans med barnen. Björklund och Barendregt (2015 s.361) menar att den fysiska miljön 

är en stor resurs för pedagogerna att använda sig utav i planerandet av aktiviteter både spontana 

och didaktiskt planerade aktiviteter. Miljön anses vara avgörande för barnen i deras 

matematiska inlärning. 

Några pedagoger nämner att de arbetat med större projekt på hela förskolan, det har varit möjligt 

då de haft extra ekonomiska resurser. Faktorer som ekonomi och vad som köps in styrs av 

förskolerektorn, men även pedagogerna vilket kan påverka hur miljön utformas. Enligt Dewey 

(1980 s.15) är det pedagogens uppgift att bygga upp miljön och ge barnen de verktyg som de 

behöver inför framtiden och vidare skolgång.  

 

Metoddiskussion 

I studien har vi använt oss av en kvalitativ intervjumetod då syftet var att ta reda på hur 

förskollärare beskriver sin kunskap och vad de har för förutsättningar att undervisa i matematik. 

Då vi utgår från personens eget perspektiv då i vårt fall förskollärare som redan har en viss 

kunskap om ämnet matematik (Bryman, 2011, s.7). Intervjufrågorna godkändes först av vår 

handledare och därefter kontaktade vi förskolerektorn på respektive arbetsplats för att få ett 

godkännande att intervjua förskollärarna. Vi kontaktade pedagogerna så fort vi hade möjlighet 

att få ihop en tid. 

Under intervjun har vi tagit hjälp av ljudupptagning för att underlätta för oss själva och gå 

tillbaka och lyssna då det varit omöjligt att få ned allt på papper. Det kändes tryggt att 

intervjuerna spelades in och att vi  kunde spela upp dem för oss själva så vi kunde säkerställa 

att all data kom med. Under en utav intervjuerna kände vi att vi borde bara ha lyssnat och spelat 

in och inte stressat med att skriva. Eventuellt hade det underlättat att vara två vid 

intervjutillfället en som skriver och en som ställer frågorna och lyssnar och för att få mer 

ögonkontakt med respondenten.  

Intervjuerna antog vi skulle ta cirka 30 minuter. Vi förberedde respondenterna på  att avlägga 

cirka en timma. Någon intervju gick snabbare och någon tog längre tid. Det var fungerade då 

pedagogerna  har ett hektiskt schema och kan inte vara ifrån barngruppen hur länge som helst. 

Kihlström (2007) påtalar vikten av att sitta i ett rum där vi inte blir störda, för att få bästa 

förutsättningar för en lugn intervju.  

Bryman (2001, s.123) nämner vid användandet av en strukturerad intervju med en färdig 

intervjumall där alla respondenterna får samma frågor i samma ordning underlättar 

det  intervjuaren att hålla fokus på ämnet. Kihlström (2007, ss. 47-49) tar upp vikten av att ha 

en förförståelse av ämnet detta underlättar att ställa följdfrågor till intervjun för att få ett så 

relevant svar utifrån syftet som möjligt. En del av respondenterna började prata på om ämnet 

det ville berätta så mycket. Detta gjorde det lite svårt att hålla fokus, då vi inte ville avbryta, för 

svaren på frågorna kom ibland under berättandet. Kihlström (2007, s.48) nämner då 

respondenterna har olika mycket erfarenheter och kunskaper inom ämnet innebär det att vårt 

material får ett brett urval. 

Dock kändes det som att en del frågor gick ihop med andra. Nu i efterhand skulle vi gjort en 

pilotstudie vilket innebär enligt Patel och Davidsson (2011, s. 60) att intervjufrågorna testas på 

några personer. Då hade vi fått förståelse om hur frågorna fungerar och uppfattas och vi kan 



 

22 

 

öva på att ställa de rätta följdfrågorna. Vi hade också kunnat använda oss av observationer för 

att få en djupare och mer trovärdig undersökning, hur ofta pedagogerna använder sig av de 

spontana lärtillfällen i inne och utemiljön. Hur de undervisar barnen med nya ord begrepp inom 

matematiken. Kanske hade man fått en mer rättvis bild eller inte, då vissa dagar fanns inte 

möjligheten att uppnå kriterierna. Antalet förskollärare vi intervjuade blev 8 stycken och det 

gav ett bra resultat.  

 

Didaktiska konsekvenser 

I det här avsnittet kommer vi ta upp slutsater för yrket i att undervisa i matematik. Vilka 

konsekvenser kan det bli om pedagogen inte är närvarande och undervisar aktivt samt 

professionellt i spontana situationer. Bristande planeringstid och dess konsekvenser för 

kvaliteten i undervisningen. Studien syfte var att undersöka hur pedagogerna beskriver sina 

kunskaper och vad de har för  förutsättningar att undervisa mot målen i matematik.  

Gällande resultatet av kunskaper så är det svårt att få en bild om pedagogerna besitter tillräckligt 

med förkunskaper. Trots det anser vi efter vår studie att förskollärarna har grundkunskaper och 

känner sig bekväma att undervisa i matematik. Viktigt att benämna är att 

förskollärarutbildningen idag ger mer utrymme för blivande förskollärare att fördjupa sina 

kunskaper i matematik. Läroplansmålen gällande undervisning har förtydligats i den nya 

Läroplanen för förskola Lpfö 18 (Skolverket 2018).  

Resultatet i studien visar att förskollärarna undervisar i ämnet matematik samt följer läroplanen, 

under de förutsättningar som är möjliga. Studien tyder på att de ser vikten i spontana lärtillfällen 

och nämner hur de väver in matematiken i dagens rutiner. Det framkom att de är medvetna om 

att ämnet finns överallt och bör synliggöras för barnen både i inne och utomhus miljön. Dock 

visar det att möjligheten till att vara här och närvarande pedagog och ta tillvara på spontana 

lärtillfällen inte alltid är möjligt. Planeringstid är av stor vikt för att kunna utöva yrket 

professionellt. Pedagogerna påtalar att de inte alltid kan få ut den planering som de önskar. 

Målen i Läroplanen för förskolan går som en röd tråd i verksamheten, dock har de framkommit 

att de behövs mer planeringstid och den bör vara  kontinuerlig, då den idag är bristfällig. Vilket 

försvårar att nå upp till strävansmålen inom matematik.  

De förskolor som har har sökt bidrag för att kunna arbeta mer projekt inriktat, har haft bättre 

förutsättningar. I det tematiska, spontana, planerade aktiviteterna och planering av 

verksamheten. Till viss del styr pengarna verksamheten för att kunna utöva yrket optimalt. 

Dock anser vi att det  tillstor del beror på pedagogernas intresse och engagemang till sitt arbete. 

Vi anser att dessa satsningar för förskollärare kommer leda till bättre förutsättningar i 

undervisning som gynnar barnen senare i skolsystemet. Vi tror att verksamheten blir bättre om 

det även satsas på planering.  

Vi hoppas med denna undersökning och i vår framtida roll som förskollärare och ansvaret det 

innebär att undervisa genom att kunna gå från teori till praktik. Se till att vi får kontinuerlig 

fortbildning och förkovrar oss i den och inte går för snabbt fram med ny kunskap. Att få 

möjligheten till en rimlig tid för planering både enskilt och i arbetslaget.  
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Vidare forskning  

Det vore intressant att studera vidare om nyutbildade förskollärare kommer ut med bättre 

förutsättningar för att undervisa i matematik. Får barnen idag en bättre grund i 

förskoleundervisning inom matematik ? 
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HÖGSKOLAN   

I BORÅS 

 

Informationsbrev  Datum  2019-03-03v 

 

Till förskollärare/förskolerektor 

 

Vi heter Johanna Sumar och Camilla Sixtensson och studerar till förskollärare vid Högskolan i 

Borås, Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT.. 

Under sista terminen ska vi studenter genomföra ett examensarbete där ett valt område skall 

undersökas. Vi har valt att fokusera på matematik. Vårt syfte med undersökningen är att studera 

vilka kunskaper och förutsättningar pedagoger i förskolan har att undervisa i matematik för att 

nå måluppfyllelse i enlighet med Lpfö 2018. Vi kommer att använda intervju som metod och 

önskar gärna att vi får använda ljudupptagning under intervjun. Allt material inklusive ljudfiler 

kommer att raderas då examensarbetet är examinerat och godkänt. 

Det är viktigt att ni som förskollärare vet att vi i vår undersökning utgår ifrån de 

forskningsetiska principerna, vilka innebär att: 

• Alla uppgifter i undersökningen kommer att behandlas med största varsamhet, så att inga 

obehöriga kan ta del av dem. 

• De uppgifter som framkommit i undersökningen används enbart för denna undersökningens 

syfte. 

• Alla uppgifter kring deltagarna i undersökningen kommer att vara konfidentiella. Fiktiva 

namn på pedagoger och förskola används så att allas identiteter skyddas. 

• Undersökningen är frivillig och det går när som helst avbryta deltagandet. 

 
För att kunna genomföra undersökningen skulle vi vara tacksamma om vi kan få möjlighet att 

intervjua förskollärare på er förskola. 

 

Med vänliga hälsningar       

Johanna Sumar och Camilla Sixtensson 



 

 

 

Bilaga 2 

 

Syfte 

Vårt syfte med uppsatsen är att studera vilka kunskaper och förutsättningar pedagoger i 

förskolan har att undervisa  i matematik för att nå måluppfyllelse i enlighet med Lpfö 2018.    

Frågeställningar 

• Vilka kunskaper behöver pedagogerna i sitt arbete att undervisa barn 1-6 år i matematik ? 

• Vilka förutsättningar har pedagoger att  planera och undervisa i matematik målinriktat i 

enlighet med målen i Lpfö 2018 ? 

• På vilket sätt tar pedagogerna tillvara på spontana tillfällen i vardagen för att undervisa barnen 

i matematik? 

 

Intervjufrågor    

 

Bakgrundsfrågor  

1. Vad har du för utbildning? 

2. Vilket år utbildade du dig? 

3. Hur länge har du jobbat inom förskoleverksamheten? 

4. Vilken kompetens utbildning har ni blivit erbjudna inom matematik? 

5. Vad saknar du för kunskap inom matematik?  
 

Vilka kunskaper behövs i matematik 

1. Brukar ni ha diskussioner om matematik på era APT träffar ? Om i så fall, vad diskuterar 

ni då? 

2. Vad innebär matematik för dig och hur ser du på matematik i förskolan? (rum, form, läge, 

lägesord, räkna de rätta begreppen). 

3. Anser du att det behövs mer fortbildning/kompetensutveckling inom matematik ? (Vad 

får ni för fortbildning) 

4. På vilket sätt känner du dig bekväm/obekväm i rollen att undervisa i matematik enligt 

Lpfö 2018? 

 

Förutsättningar för planering av undervisning i matematik utifrån läroplansmål  

5. På vilket sätt finns utrymmet att vara en aktiv och närvarande pedagog och introducera 

matematiken i dagens aktiviteter?  

6. Tycker du att ni lägger tillräckligt med tid till matematikundervisning vad innehåller det 

vanligtvis då? (när, var, hur, i vilken miljö utförs oftast aktiviteten?  

7. Anser du att ni har tillräckligt med tid till att planera matematiska aktiviteter på 

förskolan? Vad är en rimlig tid för planering? Enskild eller avd.planering för reflektion 

och dokumentation finns detta med i schemat?På vilket sätt använder ni Lpfö 98 rev 2018 

i eran planering av matematiska aktiviteter? 



 

 

 

8. Vad anser ni behövs för att tillsammans nå målen i verksamheten och hålla riktlinjerna 

och Lpfö målen gällande matematik 

9.  Anser du att det behövs ett kartläggningsmaterial för att kunna kunna arbeta  målstyrt 

inom matematik? Varför? (typ  TRAS) 
 

  

 Hur tas spontana tillfällen i vardagen tillvara i matematikundervisningen? 

10. På vilket sätt tar ni tillvara på spontana tillfällen gällande matematik? (utveckla 

ex.hallsituationen, blöjbyte och utevistelse) 

11. Hur synliggör ni matematiken i miljön inne/ute? 

12. Anser ni att ni har en inspirerande matematisk innemiljö?(som leder till intressanta, 

spontana lärtillfällen, hur ser den ut, ge exempel om nej pga ekonomi el intresse) 

Använder ni matematiska begrepp på ett medvetet sätt i kommunikation med barnen? 
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