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Förord 

 

Vi vill börja med att tacka alla de förskollärare och barn som deltagit i studien. Utan er 

hade detta arbete inte kunnat genomföras.  

 

Tack till Gabriella Gejard vår fantastiska handledare. Tack för alla kloka råd du givit och 

för att du hjälpt oss att hålla rak kurs hela vägen in i mål!  

 

Sist men inte minst tack till våra familjer, det är ni som är vår motivation till att fortsätta 

kämpa mot examen. 
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Sammanfattning 

 

Vårt syfte med denna studie är att undersöka hur förskollärare arbetar och tänker kring 

matematik i förskolan samt hur barnen uppfattar och erfar det matematiska arbetet. Studien 

genomfördes med hjälp av kvalitativa intervjuer. Totalt intervjuades fem förskollärare och 

nio barn som var mellan 4–6 år gamla. Den teori som använts i denna studie är det 

sociokulturella perspektivet och dess tillhörande begrepp artefakt, mediering, proximal 

utvecklingszon och scaffolding. Resultatet visade att förskollärares tankar kring matematik 

i förskolan är att ”matematik är allt” och att arbetet med matematik sker medvetet på ett 

lekfullt sätt tillsammans med en mängd olika artefakter. Resultatet visade också att 

matematikarbetet har en del svårigheter och begränsningar och att en av svårigheterna är 

ämneskunskaperna mellan förskollärare och barnskötare, där förskollärarna anser att de får 

ta det yttersta ansvaret. Resultatet från intervjuerna med barnen visade att de yngre barnen 

har svårt att förstå vad matematik är och de ser heller inte det matematiska arbetet. De 

äldre barnen har lättare att förstå vad matematik innebär men behöver fortfarande stöd från 

en förskollärare för att bli medveten om det matematiska som sker i förskolan eller 

förskolans aktiviteter.  
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1.Inledning 

Under utbildningens gång så har vårt matematikintresse ökat och när vi bestämde oss för 

att skriva detta arbete tillsammans så växte ämnet matematik fram i våra samtal. Vi valde 

att göra denna studie då vi är intresserade av att undersöka hur förskollärare arbetar och 

tänker kring matematik samt hur barnen uppfattar och erfar det matematiska arbetet. 

Matematik anser vi är grundläggande i varje individs kunskapsutveckling, vi använder oss 

av matematik dagligen i våra liv, både medvetet och omedvetet.  

 

Under hösten 2019 kommer alla förskollärare som arbetar i förskoleklasser i Sverige få 

arbeta med ett material som Skolverket tagit fram. Materialet ska vara en hjälp för lärarna 

att kartlägga barns matematikkunskaper i förskoleklasserna samt att på så sätt få möjlighet 

till att se om och var det eventuellt behövs extra undervisning eller andra insatser. Detta för 

att barnen ska få en större möjlighet att klara av de nationella proven som väntar i årskurs 

tre (2018, s. 3). I vår kommande yrkesroll som förskollärare anser vi att vi har ett stort 

ansvar för att befästa grunden i varje barns matematiska utveckling.  

 

Det vi också erfarit genom våra arbeten och praktikperioder ute på förskolor genom åren är 

att den matematiska undervisningen genomförs på olika sätt samt i varierande mängd. 

Detta kopplar vi till att Läroplanen för förskolan endast har strävansmål och inga 

uppnåendemål, vilket gör att förskollärarna själva kan bestämma över hur mycket tid de 

ska avsätta för arbetet med matematik. Därför tror vi att arbetet med matematik skiljer sig 

från förskola till förskola. Den nya läroplanen som träder i kraft i juli 2019 har dessutom 

förtydligats kring arbetet med matematik, vilket gör att vårt intresse om denna fråga har 

ökat. Vi anser att kunna erbjuda intresseväckande miljöer och material i förskolans ger 

barnen en god grund att själva kunna utveckla sina matematiska kunskaper. Camilla 

Björklund menar i sin artikel att förskollärarna har en viktig roll för att barnen i förskolan 

ska få möjlighet att utforska matematiken (2008, s. 81). 

1.1 Syfte 

Syftet är att undersöka hur förskollärare arbetar och tänker kring matematik i förskolan 

samt hur barnen uppfattar och erfar det matematiska arbetet i förskolans verksamhet. Detta 

undersöks genom kvalitativa intervjuer med både förskollärare och barn.  

 

Forskningsfrågor: 

• Hur ser förskollärarna på matematik i förskolan? 

• Hur arbetar förskollärarna med matematik i förskolan? 

• Hur uppmärksammar barnen den matematiska undervisningen i förskolan? 

• Förstår förskolebarn vad matematik är? 
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2.Bakgrund 

I denna del av uppsatsen har vi fördjupat oss i hur synen på matematik har sett ut samt 

vilka personer och andra faktorer som har påverkat den matematiska utvecklingen inom 

förskolan. 

 

Matematik genom historien 

Elisabet Doverborg skriver att de första småbarnsskolorna bildades under tidigt 1800-tal. 

Redan då fanns det olika föreskrifter för vad barnen skulle lära sig samt hur barnen 

specifikt skulle undervisas i matematik. Det målet som var mest centralt var att barnen 

skulle kunna räkna till 100 både framifrån och bakifrån räknat. Det fanns även föreskrifter 

för hur förskollärarna skulle gå tillväga för att undervisa. I denna undervisning skulle 

exempelvis kulramen användas för att lära barnen att räkna. Det fanns även siffror på små 

kort och med hjälp av dessa skulle förskollärarna lära barnen varje enskild siffra. Denna 

handledning användes flitigt och under 1841 var man tvungen att omarbeta 

lärarhandledningen och en ny gavs ut. I den reviderade lärarhandledningen fanns nu nya 

matematiska begrepp beskrivna så som mått, vikt samt bygglek benämns viktiga faktorer 

för inlärningen av olika former. Under slutet av 1800-talet kom den svenska förskolan att 

bli starkt påverkad av en man vid namn Friedrich Fröbel (1782–1852) och hans 

matematiska idéer (1987, s. 3–5). 

 

Fröbel var en man med ett stort intresse för matematik, och under hans verksamma år 

arbetade han fram ett material som kom att genomsyra hans matematiska intresse för små 

barn. Detta material kom att kallas för lekgåvor och fanns som tjugo olika redskap. Dessa 

var utformade för att bidra till barns utveckling och de startade med geometriska former. 

Fröbel ansåg att matematik var något som hade en stark koppling till människans natur 

samt att denna kunskap både görs och uppenbaras genom den inre och yttre världen 

(Doverborg 2016, s. 7).   

 

En annan person som påverkat den svenska förskolan och just ämnet matematik var Maria 

Montessori. Hon arbetade fram ett material där räkning av olika principer var i fokus. Den 

första principen behandlade tal som helhet, och den andre om begreppen mängd och 

enheter. Maria Montessori menade att man med hjälp av dessa material kunde lära sig 

varje tals karaktär och dess helhet. Hon använde sig även av cylinderblock i olika storlekar 

som barnen kunde arbeta med. Ett annat material som hon använde sig av var vad hon 

kallade ”långa trappan”. Den bestod av 10 stänger i olika längder som barnen, då i 4–5 års 

ålder, kunde bygga med (Doverberg, 1987, s. 6).  

 

Matematik i förskolan idag 

I läroplanen för förskolan, som är reviderad 2010, finns det skrivet att förskolan har fyra 

mål att sträva emot inom ämnet matematik. Målen innebär att förskolan ska sträva efter att 

alla barn ska utveckla sin förståelse för grundläggande egenskaper inom matematiken samt 
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utveckla sitt logiska tänkande, använda matematiska begrepp och förstå samband mellan 

dessa (Lpfö98/2010, s. 10). Läroplanen reviderades ännu en gång år 2016. Vad vi kan se så 

ändrades inte dessa mål utan behölls som de tidigare var formulerade i Lpfö98/2010. I den 

nya läroplanen för förskolan som reviderades 2018 och som träder i kraft i juli 2019 är 

målen likvärdiga, men formuleringarna av målen samt uppdelningen av ansvaret för 

undervisningen är förändrad. Nu ska förskolläraren ansvara för att barnen stimuleras i sin 

utveckling inom matematik och arbetslaget ska gemensamt utmana barnens nyfikenhet och 

förståelse för ämnet (Lpfö98/2018, s. 15).  

 

År 2017 gjorde Skolinspektionen en kvalitetsgranskning på flera olika förskolor i Sverige. 

Anledningen var att undersöka hur arbetet med matematik genomfördes. Det framkom att 

barnen i förskolorna endast fick räkna i form av antal närvarande kompisar på plats, och att 

det sedan visade sig att denna räkningsform vad den enda planerade matematisk aktivitet 

som användes. Detta begränsade då möjligheter till inlärning av andra matematiska 

begrepp som exempelvis taluppfattning eller att få möjlighet till att testa olika 

problemställningar (2010:800, s. 10).  

 

Matematik har en viktig roll i dagens samhälle och det borde vara varje barns rättighet att 

få möjlighet till att erövra kunskap om matematik som ämne, samt få en bra känsla för sin 

matematiska förmåga (Engström 2015, s. 83). Barbro Grevholm menar att när vi talar om 

matematik och små barn så kan det bli ”trubbigt” och stelt eftersom matematikämnet är så 

pass stort. Det kan då uppfattas som att förskolebarn har svårt att förstå vad de 

matematiska begreppen innebär och står för. Istället bör man prata om begreppen tal och 

räkna, eftersom det ofta är dessa två begrepp som barnen förstår (1997, s. 7).  

 

Doverborg menar att vi alla lever i en matematisk miljö. Detta är dock något som barnen 

inte alltid uppfattar och reflekterar över om ingen är där och hjälper dem att se de 

matematiska i vardagen. Hon menar att förskolläraren har en uppgift och det är att stödja 

varje barns utveckling inom de olika kunskapsområdena som läroplanen för förskolan 

belyser. Förskollärare har också till uppgift att ta reda på vad barnen har för föreställningar 

och tillsammans med dem utforska det matematiska innehållet i förskolan samt göra det 

synligt för dem (2016, s. 1–2).  

 

Sammanfattningsvis kan vi konstatera att vårt intresse för att vidare undersöka detta har 

ökat. Vi vill få en större förståelse för hur förskollärare tänker kring och arbetar med 

matematik i förskolan, samt hur barn uppfattar och erfar sitt matematiska lärandet. 
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3.Tidigare forskning 

Här kommer vi att redovisa tidigare forskning som behandlar förskollärares 

förhållningssätt till matematik samt barns matematiska förståelse i förskolan. 

Forskningsöversiktens kommer att behandla förskollärare och deras syn på matematik och 

barns syn på matematik i förskolan, detta presenteras tematiskt under sex rubriker som 

knyter an till uppsatsens syfte. Urvalet av tidigare forskning så som rapporter, 

avhandlingar, böcker och studier har valts då dess innehåll är relevant för vårt arbete och 

det vi avser att undersöka. Vi avslutar forskningsöversikten med en sammanfattning där vi 

kort redogör för det vi anser är av intresse för att vidare undersöka hur förskollärare arbetar 

och tänker kring matematik i förskolan, samt hur barnen uppfattar och erfar det 

matematiska arbetet. 

3.1 Förskollärarens förhållningssätt till matematik 

 

Camilla Björklund, Ingrid Pramling Samuelsson och Maria Reis skriver i sin artikel Om 

nödvändigheten av undervisning i förskolan - exemplet matematik. Norsk senter for 

barneforskning. Barn nr.3-4 2018: s. 21–37. De diskuterar lärande och undervisning i 

förskolan utifrån matematiken. De menar att undervisningen inte kan ses som en färdig 

oföränderlig produkt, utan måste ses som en dynamisk handling där hänsyn tas till varje 

barn och deras individuella erfarenheter. De hävdar också att den professionsvetenskap 

som förskolläraren ska inneha och använda sig av är de didaktiska aspekterna där frågor 

som vem, vad, hur, varför, när, var och med vem är centrala för att utmana barns lärande 

och se utifrån deras intressen (2018, s. 23).  

 

Jae Eun Lee har i sin intervjustudie ”Preschool Teachers’ Pedagogical Content Knowledge 

in Mathematics”, som är publicerad i International Journal of Early Childhood, Vol, 49 

No. 2, s. 229–243 studerat förskollärare i Sydkorea, där hon undersökt deras kunskaper 

inom matematiken. Intervjustudien handlar om förskollärarnas kunskaper i PCK, vilket 

betyder pedagogiska innehållskunskaper. Exempelvis hur uppmärksamma förskollärarna är 

på situationer där barnen lär matematik, hur väl de tolkar deras matematiska aktiviteter 

samt hur förskollärarna kan utveckla och utmana barnens matematiska kunnande (2017, s. 

231). PCK i matematik mäts utifrån tre domäner, dessa är notera, tolka och förbättra. 

Utifrån medelvärdena för var och en av dessa tre kategorier visade det att förskollärarna 

hade mindre kunskap och erfarenhet av att kunna tolka och utveckla barnens matematiska 

kunnande. Men PCK mätningen utifrån mätning, klassificering och sifferförståelse visade 

medelvärdet däremot att förskollärarna hade bredare kunskaper i att kunna tolka och 

utveckla barns matematiska kunnande. Studien visade även att förskollärarna kunde 

mycket om vissa matematiska begrepp som exempelvis mätning, räkning och 

klassificering. Det matematiska begrepp de kunde minst om var det rumsliga begreppet. 

Lee beskriver hur studien visar att när förskollärare saknar kunskap om specifika begrepp 
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så försvinner det meningsfulla matematiska interaktioner med barnen då det av naturliga 

skäl inte går att fullfölja dem i sina samband. Vidare menar Lee att förskollärarna enbart 

kan hjälpa barnen med det matematiska lärandet när läraren själv har en djup förståelse för 

matematiken och dess begrepp (2017, s. 239–241).  

 

Jeremy Kilpatrick, Jane Swafford och Bradford Findell skriver i sin rapport Adding It Up: 

Helping children learn mathematics. National Research Council Washington, DC: The 

National Academies Press, att läraren spelar en stor och viktig roll i 

matematikundervisningen redan i förskolan. De menar att det handlar mycket om hur 

förskolläraren ser och upplever sin egen matematiska kunskap, för att utveckla barnens 

utövande. Känner sig förskolläraren säker i sin förkunskap bidrar detta till att barnen 

utmanas i sin matematiska utveckling (2001, s. 132). 

 

Att förskolläraren har en viktig roll i det matematiska arbetet är något som även Nina 

Johannesen och Torgunn Wøien skriver i sin artikel Matematikk i barnehagen - hvordan 

kan vi gjøre det? Norsk pedagogisk tidsskrift 05/2005 vol 89 s. 354–363. De vill visa hur 

interaktionen kan vara ett viktigt verktyg för att arbeta med matematik i förskolan. De 

menar att förskolläraren måste använda sig av sitt eget reflekterande förhållningssätt i sin 

roll som förskollärare kring arbetet med matematiken. Vidare skriver dem att den vuxne 

behöver ta den aktiva och ledande rollen i samspelet med barnet kring utforskandet av 

matematiken och det handlar inte om att bestämma vad barnen ska lära sig. Det betyder att 

som förskollärare bör man vara medveten om barns kunskaper och se matematiken som 

barn upplever dagligen, samt ta fasta på de förkunskaper som barn besitter i det fortsatta 

arbetet. De anser även att förskollärare har flera stora ansvarsområden, bland annat att 

underlätta lärsituationerna för barnen och se till att barnen får möjlighet att välja själva hur 

de kliver i och ur varje lärande tillfälle. Att kunna möta barn på deras nivå för att stödja 

lärandet är viktigt och främja barns intressen till att vilja lära sig, samt att förskollärarna 

använder sig av sin professionalitet i att kunna se varje barns kunskap för att fortsätta 

utmana dem i deras lärande. De hävdar slutligen att förskollärares kunskap i matematik 

samt samspel med barn är en viktig kompetens i att kunna hjälpa dem att utveckla den 

matematiska förmågan (2005, s. 354–363). 

3.2 Förskollärare och matematiska begrepp 

Elin Kirsti Lie Reikerås och Ida Heiberg Solem med flera skriver i sin bok. Det 

matematiska barnet Stockholm: Natur & kultur, att när matematik diskuteras så förknippas 

det ofta med begrepp såsom gångertabell, bråk och procent. Matematiken delas ofta in i 

fack som geometri, talräkning och så vidare. Vidare menar Reikerås med flera att för att 

kunna upptäcka barns matematik krävs kunskaper om och hur vi kan se matematiken i 

andra kontexter, barn möter matematik i sin vardag eftersom matematiken är en naturlig 

del i vardagliga situationer (2004, s. 9–10).  

 

Hanna Palmér och Camilla Björklund har i sin studie, Collective but Diverse: Preschool 

Teachers Networking to Develop Toddler Mathematics, Mathematics Teacher Education 
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and Development, Vol. 19.3, s. 3–16, observerat förskollärare i samband med deras 

matematikutövande. Studien visade att förskollärare och barnskötares kunskaper kring vad 

matematik innebär och är skiljer sig mellan yrkesgruppen. Resultatet visar också att 

förskollärare ofta planerar matematiska aktiviteter med nya ord och begrepp, än att få in de 

vardagliga matematiska begrepp i undervisningen. De anser att de vardagliga matematiska 

begreppen inte i så stor utsträckning kopplas till spontana undervisningssituationer (2017, 

s. 3, 10). 

 

Reikerås med flera menar i likhet med Palmér och Björklund (2017) att förskollärarna 

måste förstå barns matematiserande och för att lyckas med detta så krävs det en stor 

kompetens och kunskap för att kunna se och tolka barnens utövande av matematiken. 

Reikerås med flera hävdar också att barnens matematik utvecklas när de varierar mellan 

tanke och handling, att barnen tänker, uttrycker sina tankar och idéer samt gör handling av 

dessa gör att de flätas samman och bildar en helhet (2004, s. 13). 

 

I Kerstin Bäckmans avhandling Matematiskt gestaltande i förskolan. Åbo Akademis 

förlag. Åbo Akademi University Press Åbo, Finland, där hon använt sig av videografi som 

metod. Hon menar att förskollärarna ger uttryck för att det kan vara svårt att se matematik i 

vardagssituationer. Förskollärarna hävdar i avhandlingen att de måste fokusera specifikt på 

matematiken för att få syn på barnens användning av matematiska begrepp. De pratar även 

om att för att kunna ge barn ett rikt ordförråd av matematiska begrepp så behöver 

förskollärarna själva ha kunskap och känna till vad vardagssituationerna innehåller för 

matematik. Förskollärarna uttrycker däremot ett positivt synsätt i det hela, genom att de har 

specifik och direkt fokuseringen på matematik ger det förskollärarna en möjlighet att 

upptäcka matematiken i vardagssituationer såsom att ramsräkna, dukning, avklädning med 

mera (2015, s. 156–157).  

 

Bäckman har även studerat vilka kunskaper förskollärare behöver ha för att arbeta med 

matematik. Resultatet visar att förskollärarna anser att det är viktigt att ställa öppna frågor 

och avvakta på svar samt att frågorna utmanar barnens tänkande för att ge dem möjlighet 

att både utforska och reflektera över sitt tänkande. Hon menar även att det är viktigt att 

vara närvarande och medveten i undervisningssituationer för att kunna se var barnens 

uppmärksamhet är riktad emot. Om förskollärarna har kunskap om barns tidigare 

erfarenheter och sätter det i relation till matematikinnehållet kan detta öka deras 

medvetenhet. Barns tidigare erfarenhet utgör grunden för undervisningen och detta menar 

hon är en viktig aspekt när matematikundervisning sker i förskolan (2015, s. 5, 173, 144, 

146). 

3.3 Förskollärare och språket 

Johanna Unga har i sin licentiatavhandling ”Det är en spricka i allt, det är så ljuset kommer 

in…” Matematik och förskolebarns experimenterande och potentialitet. Stockholms 

universitet 2013, studerat barn och förskollärare genom videoobservationer och pedagogisk 

dokumentation. Hon menar att förskollärare inte bör formulera frågor i förväg utan att 
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istället öppna upp för ett utforskat lärande som utgår från barnens frågor och funderingar. 

Hon hävdar även att om man som förskollärare främst erbjuder färdiga frågor är risken stor 

att en dimension av barnens lärande och meningsskapande kan gå förlorad (2013 s. 45, 68–

69).  

 

Unga (2013) menar likt Reikerås med flera att det handlar om att ställa öppna frågor. De 

ser dock problemet utifrån att en orsak till att matematiklärandet försvårar mellan 

förskollärare och barn är språket. De skriver vidare att förskollärarens matematikspråk 

måste anpassas till barnens matematiska språk. Det är förskollärarens ansvar att hitta ett 

språk och en metod så hen når fram till barnen för att ett kunskapsutbyte ska kunna ske. 

Språket bör fungera som ett redskap mellan tänkande och kommunikation. För att kunna 

möta barnen behöver förskolläraren besitta stor kunskap kring matematiken, bland annat 

vad matematik faktiskt är, hur matematik kan användas i lärandeaktiviteter samt kunna 

utmana barnens tankar om och kring matematik (2004, s. 17, 20, 24).  

 

Detta är något som även Jeffrey Trawick- Smith, Sudha Swaminnathan och Liu Xing 

skriver om i sin studie ”The relationship of teacher-child play interactions to mathematics 

learning in preschool”. Early Child Development and Care. Volume 186, (2016) s.716–

733. De hävdar att förskollärare bör i interaktion med barnen, i situationer där matematik 

eller det matematiska språket förekommer använda sig av öppna frågor. De menar att 

genom att förskollärarna använder sig av öppna och breda frågor ger det barnen en större 

möjlighet till att utveckla sitt lärande inom matematiken (2015, s. 726–727). 

 

Gabriella Gejard skriver även om detta i sin avhandling, Matematiserande i förskolan. 

Geometri i multimodal interaktion. Studie III. Utforskande av geometriska former i 

förskolan: barns deltagande i pedagogiska aktiviteter. Uppsala Universitet. Hon har i en av 

avhandlingens studier, med hjälp av videoobservationer undersökt hur förskollärare i 

samspel med barn läst en bok där geometriska former varit huvudfokus. Efter högläsningen 

så har aktiviteten gått vidare till att barnen fått måla de geometriska former som de 

diskuterat under högläsningen. Gejard menar i sitt resultatet att det finns brister i samspelet 

vilket hon benämner med intersubjektivitet mellan förskolläraren och barnet. Denna brist 

leder till att barnet inte uppfattar syftet med aktiviteten. Slutsatsen blir att förskolläraren 

och barnet inte talar samma språk, samt att målningsaktiviteten tolkas på skilda sätt av 

barnen och kan då leda till en otydlighet för aktivitetens syfte (2018, s. 2, 26–27). 

 

Camilla Björklund skriver i sin studie, Små barns möte med matematiken. International 

Journal of Early Childhood; Dordrecht Vol. 40, Iss. 1, s. 81–95, där hon gjort 

videoobservationer på barn mellan ett till tre år med fokus på hur barnen möter 

matematiska fenomen i sina dagliga aktiviteter. Artikeln tar sin utgångspunkt i att beskriva 

möjligheterna för småbarn att uppleva grundläggande matematiska aspekter i samspel med 

andra. I studien har hon kommit fram till att språket får en ny innebörd när det sätts ihop 

med matematiken. Detta eftersom det blir en gemensam förståelse av innehåll och 

innebörd i det givna konceptet. Det blir en hjälp för både barns egen inlärning samt 

förståelse. Hon menar också att språket blir en hjälp i förståelsen av de matematiska 

https://search-proquest-com.ezproxy.its.uu.se/pubidlinkhandler/sng/pubtitle/International+Journal+of+Early+Childhood/$N/48368/DocView/194791627/fulltext/FEB4B70A20D348DEPQ/1?accountid=14715
https://search-proquest-com.ezproxy.its.uu.se/pubidlinkhandler/sng/pubtitle/International+Journal+of+Early+Childhood/$N/48368/DocView/194791627/fulltext/FEB4B70A20D348DEPQ/1?accountid=14715
https://search-proquest-com.ezproxy.its.uu.se/indexingvolumeissuelinkhandler/48368/International+Journal+of+Early+Childhood/02008Y01Y01$232008$3b++Vol.+40+$281$29/40/1?accountid=14715
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begreppen som denna studie utgick ifrån. Vidare beskriver hon hur barnen i en sekvens 

ligger på golvet i hallen tillsammans med en förskollärare som sitter ned på golvet. 

Förskolläraren blir uppmärksam på barnets intresse av att utforska likheter och skillnader 

när de ska kommunicera kring de ytterkläder barnet ska sätta på sig och begrepp som långa 

ben och korta ärmar nämns. Småbarn stöter på mängder av matematiska begrepp i sin 

vardag och dessa begrepp används av både barn och förskollärare som ett verktyg i den 

dagliga kommunikationen (2008, s. 81, 87–89). 

3.4 Barns matematik 

Undervisning av matematik har förändrats genom åren, och under 1980–1990 - talet 

skedde en stor förändring enligt Kilpatrick med flera. De skriver att barn tidigare enbart 

behövt kunskap för att kunna räkna. Senare kom krav på att kunskaperna även skulle 

innebära förmågan att resonera kring logiska resonemang, lösa problem, förbinda olika 

matematiska metoder samt att diskutera och kommunicera matematik med andra (2001, s. 

115). 

 

Ahlberg och Hamberger menar i sin rapport Att möta matematiken i förskolan. Rapport nr 

1995:08. Institutionen för pedagogik. Göteborgs universitet, att barnets grundläggande 

matematiska tänkande möjliggörs genom barns egna erfarenheter när de tillsammans med 

andra använder matematiska begrepp. De hävdar även att denna utveckling påbörjas i tidig 

ålder då barnen möter olika former av matematiska begrepp genom olika fysiska samt 

språkliga aktiviteter. Att dela på maten vid måltiden, jämföra olika föremål samt använda 

begrepp relaterade till storlek, mängd och massa är exempel på aktiviteter som hjälper 

barnen att tillägna sig förståelse samt upptäcka likheter och skillnader (1995, s. 6). 

 

Ahlberg skriver i sin studie Att se utvecklingsmöjligheter i barns lärande. I Ahlberg, Ann, 

Bergius, Berit, Doverborg, Elisabet, Emanuelsson, Lillemor, Olsson, Ingrid, Pramling 

Samuelsson, Ingrid & Sterner, Görel (red.), s. 9–98. Matematik från början. Upplaga 1:19. 

Nationellt centrum för matematikutbildning. Göteborgs universitet, där hon gjort ett försök 

att beskriva det som karakteriserar barns matematiklärande. Barn är väldigt utforskande 

och kreativa samt att de trots bristande taluppfattning möter matematik i vardagen på 

många olika sätt. Det kan exempelvis höra siffror som räknas när trappstegens antal 

benämns högt av en vuxen. Ahlberg menar vidare att barn uppfattar just begreppet räkning 

på olika sätt. Ett sätt som barn uppfattar som räkning är att säga det som en ramsa. En del 

barn “räknar” även upp alfabetet som en ramsa genom att säga a, b, c… (2000, s. 13, 37). 

 

Även symboler som exempelvis geometriska former är något som man kan arbeta med i 

förskolan. Lena Landgren skriver om detta i sin lärstudie, När “en sån” kom i blickfånget. I 

Björklund, Camilla & Franzén, Karin (red) De yngsta barnens matematik, s. 75–80. 

Stockholm: Liber AB, där hon berättar om hur barn med hjälp av geometriska former får 

öva på olika matematiska begrepp. Hon menar på att barn i dagligt tal ofta använder sig av 

begrepp som exempelvis längst, när de talar om vem som är längst på avdelningen. Hon 

menar då att om vi förskollärare hjälper barnen med att utveckla och finna fler begrepp 



 

 

13 

 

tillexempel äldst, tyngst eller högst, får de större möjlighet till att utveckla sin omvärld. 

Hon säger då att genom användning av språket kan vi som förskollärare hjälpa barnen att 

utvecklas i sitt matematiska tänk. Detta kan vara en hjälp till att barnen får fler begrepp att 

välja på i sin vardag (2015, s. 79).  

 

Gejard visar vikten av att förskollärare inte ska stanna vid att enbart benämna geometriska 

former utan även lyfta fram andra begrepp, kopplade till geometri som exempelvis vinklar, 

sidor, och linjer. Hon menar att dessa begrepp går att benämna vid aktiviteterna och som i 

detta fall är en målningsaktivitet. Gejard menar att det måste finnas fördjupade kunskaper 

hos förskolläraren både vad det gäller ämneskunskaper men också didaktiska kunskaper 

exempelvis som i detta fall hur matematiken skulle kunna lyftas fram i den vardagliga 

kontexten (2018, s. 29–30). 

 

I videoobservationsstudien Mathematizing in preschool: children´s participation in 

geometrical discourse. European Early Childhood Education Research Journal VOL. 26 

NO. 4 p.495–511 som Gabriella Gejard och Helen Melander gjort undersöktes barns 

matematiserande i förskolan. Det som undersöktes var barnens användning av rumsliga 

begrepp och uppfattning kring geometri. Resultatet visade att barnen i spontana 

matematiska samtal med varandra och med hjälp av de geometriska formerna som 

utforskades med ett bygg- och konstruktionsmaterial (Geomag). Materialet användes 

spontant och under samspelet både växte och utvecklades barnens förståelse för begrepp 

och geometri (2018, s. 495, 508). 

3.5 Barns kroppsliga matematik 

Studien Under threes’ mathematical learning. European Early Childhood Education 

Research Journal, Vol. 23, No. 1, s. 43–54 som Karin Franzén gjort är byggd på 

observationer av de yngsta barnen mellan ett till tre år. Hennes studie visar att småbarn 

använder sig av sin kropp som ett verktyg för det aktiva matematiklärandet. Hon menar att 

matematik med de yngsta barnen bör göras med kroppen i olika konkreta sammanhang, 

såsom musik, konst och dans. Barnen är alltid dem som startar ett lärande och att det är 

barnens initiativ samt intressen som ska ge utgångspunkt för hur förskollärare väljer att 

arbeta vidare med ämnet (2015, s. 44–45, 52).  

 

Reikerås med flera menar att ett begrepp som barnen utvecklar med hjälp av matematiken 

är rumsförståelsen. Den kan dock inte erfaras genom att barnen sitter stilla utan den måste 

erfaras med hjälp utav kroppen och att barnen får möjlighet och tillgång till att springa, 

hoppa, klättra osv. Denna kunskap utvecklas även i samband med att den grovmotoriska 

utvecklingen sker (2004, s. 76–77). Även Görel Sterner hävdar i sin studie I lek utvecklar 

barn rumsuppfattning och språk. I Doverborg, Elisabet; Helenius, Ola; Sterner, Görel & 

Wallby, Karin. (red) Små barns matematik - undervisning & lärande s.89–102, Nationellt 

centrum för matematikutbildning. Göteborgs universitet, att rumsförståelsen utvecklas 

genom att barnen får erfara den med hjälp av kroppen, samt att barnen behöver få hjälp att 

sätta ord på sina handlingar och på så vis utveckla språket i samband med rum förståelsen, 
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att förskolläraren kommunicerar begrepp till barnen så att barnen får förståelse för 

rumsuppfattningen. Detta gör att när förskolläraren sätter ord och har en dialog med barnen 

i situationer så utvecklas språk och handling i ett samspel vilket då bidrar till att språket 

blir tydligt i det handlande som sker och då ger det barnen djupare förståelse för ordens 

betydelse och innebörd (2016, s. 89–90).  

 

Marita Lundström har i sin avhandling, Förskolebarns strävande att kommunicera 

matematik. Göteborgs universitet, gjort deltagande observationer på en förskola med 31 

förskolebarn där syftet var att studera barns kommunikation med andra, både barn och 

vuxna. Detta för att försöka förstå hur barn både använder sig av och kommunicerar 

matematik (2015, s. 77, 82). Resultatet av studien visar att med hjälp av temaarbete, rörelse 

och skapande aktiviteter, möjliggörs lärandet för barn att båda kunna utforska och uppleva 

rummen. Lundström menar att utvecklingen av barns rumsuppfattning sker parallellt med 

den motoriska utvecklingen och att detta då gynnar barnens förmåga att kunna orientera sig 

i rummen, men även den matematiska förståelse och det matematiska språket utvecklas. 

Studiens resultat visade också att barn i förskolan använder både redskap och sin kropp för 

att uttrycka och kommunicera matematik. Denna kontext utvecklar barns matematiska 

kommunikation i samspel med andra då de kommunicerar både jämförelser och 

förändringar samt när barnen beskriver eller talar om sin omvärld (2015, s. 216–217). 

 

Gejard och Melanders studie visade också hur barnen i sitt samspel med varandra använda 

tal, pekningar och gestikulerande och den materiella miljön när de utforskade 

rumsfenomen som exempelvis rakhet eller höjd med hjälp av byggmaterialet Geomag. 

Genom att kunna använda både kroppen, talet och den materiella miljön kan barnen utöva 

ett matematiserande som ger barnen en djupare förståelse för både geometri och 

rumsförståelsen (2018, s. 495, 508). 

3.6 Det matematiska samspelet mellan barn, förskollärare och miljö. 

Elisabet Doverborg menar i sin studie, Förskolans matematik. I Emanuelsson, Göran & 

Doverborg, Elisabet (red), Matematik i förskolan, s. 5–8. Nationellt centrum för 

matematikutbildning. Göteborgs universitet att matematiken i förskolan måste utgå från 

den tradition som genomsyrar förskolan, vilket innebär leken, vardagsrutiner och olika 

former av temaarbeten. Det handlar inte om enbart lärarledda aktiviteter som ger barn 

matematikkunskap utan att synliggöra den vardagsmatematik som finns runt omkring dem. 

Det är viktigt att läraren är med och hjälper barnen att upptäcka och förstå de matematiska 

begrepp som de möter i olika vardagssituationer. Om läraren synliggör och lyfter fram 

matematiken i olika situationer som barnen möter i förskolan samt samtalar kring dessa 

kan barnen åstadkomma en utveckling av matematisk förståelse och dess olika begrepp 

(2002, s. 6).  

 

Likt Doverborg (2002) skriver Kilpatrick med flera om att inlärning av matematik inte bara 

är något som kan göras med hjälp av läraren, utan att det en interaktion mellan fler parter. 

För att matematiska kunskaper ska kunna läras ut måste ett nära samspel ske mellan 
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läraren, barn och matematiken. Samspelet måste ske på så vis att lärarens kunskap om 

matematik, hens beslut samt övertygelser och vad som ska läras tätt sammansluts med 

elevens intresse och nyfikenhet för att kunna ge en avgörande roll för vad som faktiskt lärs 

in (2001, s. 313). 

 

Miljön kan vara en viktig faktor när det kommer till att arbeta med matematik. I miljön kan 

förskolläraren synliggöra det matematiska arbetet och samtala med barnen om olika 

begrepp. Frode Rønning hävdar i sin studie, En katedral för lärande i geometri. I 

Emanuelsson, Göran & Doverborg, Elisabet (red) (2006) Matematik i förskolan, s.15–19, 

Nationellt centrum för matematikutbildning. Göteborgs universitet, att genom att arbeta 

med matematik i olika miljöer kan ge barn erfarenheter av olika matematikbegrepp i olika 

omgivningar, vilket gör att man kan visa barnen att matematiken finns i deras omvärld 

(2003, s. 15). 

 

I sin avhandling Jag kan göra matte å minus å plus: Förskolebarns och pedagogers 

deltagande i matematiska aktiviteter. Acta Universitatis Upsaliensis, Uppsala menar Gejard 

att miljön i förskolan ofta är rik på material som är utformat för olika matematiska 

aktiviteter. Hon menar dock att både den fysiska miljön inomhus samt utomhus på 

förskolan inte är matematisk i sig bara för att det exempelvis sitter siffror på väggarna eller 

byggklossar i sandlådan. Utan det är när detta material används i interaktion mellan 

människor som det kan anses som matematiskt (2014, s. 56–57).  

3.7 Sammanfattning  

Sammanfattningsvis kan vi se att förskollärarens förkunskaper av matematik spelar en 

viktig roll för hur lärandet förmedlas till barnen. När förskollärarna är osäkra på olika 

matematikbegrepp så tenderar dessa att lämnas utanför förskolan och barnen riskerar då att 

gå miste om viss kunskap. Forskningen visar att det är viktigt att matematikundervisningen 

utgår från barnen och dess förkunskaper samt användandet av frågorna vad, hur, varför, 

vem, var och när är centralt för barns lärande. Forskningen säger även att det är viktigt att 

tänka på sitt eget förhållningssätt när man arbetar med matematik i förskolan. Att 

förskolläraren tar en aktiv och ledande roll i utforskandet och tar tillvara på det dagliga 

situationer där matematik kan synliggöras. Det kan handla om att använda sig utav begrepp 

som exempelvis stor, liten, tung och lätt. Förskollärarna måste i sin undervisning använda 

sig av ett matematikspråk som barnen också förstår och kan behärska. Det framkommer 

även i denna forskningsöversikt att matematik finns överallt i vår dagliga kontext, och att 

det är förskollärarens ansvar att se till att denna matematik förmedlas och görs greppbar för 

barnen. 

 

Utifrån denna forskningsöversikt är vi nu intresserade av att undersöka hur förskollärare 

arbetar och tänker kring matematik i förskolan, samt hur barnen uppfattar och erfar det 

matematiska arbetet. Detta genomfördes med hjälp av kvalitativa intervjuer.  
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4. Teoretiskt perspektiv 

Vi har valt att utgå ifrån den sociokulturella traditionen i vår studie då detta perspektiv på 

lärande innefattar hur individen och det kollektiva arbetet i förskolan samspelar. Vi anser 

likt det sociokulturella perspektivet att lärande sker i samspel med andra. 

4.1 Sociokulturella perspektivet 

Roger Säljö skriver att en av utgångspunkterna i det sociokulturella perspektivet på lärande 

är vilket sätt man intresserar sig för hur grupper och individer tar till sig och använder sig 

av kognitiva samt fysiska resurser. Fokus i detta perspektiv är hur individen och det 

kollektiva samspelar. Utgångspunkten i det sociokulturella perspektivet är antaganden om 

att människan är en biologisk varelse med uppenbara begränsningar i form av exempelvis 

mentala eller fysiska resurser, som är mer eller mindre bestämda av naturen och den art vi 

tillhör. Inom det sociokulturella perspektivet använder man sig av termerna verktyg eller 

redskap, dessa kan vara både språkliga, fysiska och intellektuella. Det sociokulturella 

perspektivets synsätt innebär att det alltid finns möjlighet till att lära. Det handlar om vad 

man lär sig och i vilka situationer man lär sig (2000, s. 18, 20, 47). Inom detta perspektiv 

är utgångspunkten samspel, det handlar om att människan föds in i och utvecklas inom 

ramen för samspel med andra människor, perspektivet hävdar att alla erfarenheter skapas 

tillsammans (2000, s. 66). Inom det sociokulturella perspektivet finns det begrepp som är 

av vikt. Dessa är: ”kultur, kommunikation, artefakter, appropriera, mediering, proximal 

utvecklingszon och scaffolding” (Säljö, 2014, s. 298, 303–306). 

 

Lev Vygotskij (1896–1934) var en rysk forskare som undervisade i psykologi han menade 

att barnets utveckling är beroende av den kulturella situation de växer upp i, och att barnets 

utveckling kan ses som ett resultat av dess sociala samspel med exempelvis föräldrar, 

syskon, vänner eller andra bekanta. För att barnet ska kunna hantera olika situationer de 

möter och kunna hantera sin omgivning så utvecklar barnet olika psykologiska verktyg 

som bland annat språket, vilket kan ge barnet en möjlighet att interagera i sociala 

sammanhang. Vygotskij ansåg att språk och kultur var en viktig del av barnets kognitiva 

utveckling (Hwang och Nilsson, 2011, s. 66–67).  

 

I vår studie har vi valt att använda oss av följande viktiga begrepp: 

 

Artefakter: 

”Artefakter” betyder verktyg eller redskap som vår vardag är fylld av. Exempel på ett 

sådant fysiskt verktyg kan vara instrument, kort, böcker med mera. En artefakt är ett ”dött 

objekt” men med hjälp av mänsklig kunskap, samspel och interaktion blir dessa verktyg 

eller redskap ”levande” (Säljö, 2000, s. 29, 80). 

 

Mediering: 
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”Mediering” är ett annat begrepp inom det sociokulturella som är av vikt för vår studie, 

mediering kommer från tyskans “vermittlung” och betyder förmedla. Mediering innebär ett 

samspel mellan människor och de kulturella redskap vi använder oss av för att förstå vår 

omvärld (Säljö, 2000, s. 81).  

 

Proximal utvecklingszon: 

Vygotskij använder begreppet ”proximal utvecklingszon” för att kunna förklara hur det går 

att betrakta varje individs utveckling och lärande. Han beskriver hur denna utvecklingszon 

kan definieras som ett “avstånd” mellan vad varje individ och dennes prestationsförmåga 

med eller stöd av en mer kunnig individ. Vidare förklarar han hur varje individ med hjälp 

och stöd kan klara lite mer än vad denne skulle klarat av ensam, det blir då en form av 

lånad kunskap och individen kan på så sätt bygga upp en kognitiv kompetens för att 

utveckla nya kunskaper inom den proximala utvecklingszonen. Inom det sociokulturella 

perspektivet kan den proximal utvecklingszonen ses som en modell för hur både kunskap 

och färdighetsutveckling fungerar. Med andra ord kan det förklaras som att den mer 

kompetente vägleder den mindre kompetente. Utvecklingszonen kan också ses som en zon 

där den lärande är mottaglig för stöd och hjälp för att komma vidare i sin utveckling (Säljö, 

2000, s. 120–123). 

 

Scaffolding: 

Ett annat viktigt begrepp som Vygotskij nämner är ”scaffolding”. Detta begrepp innefattar 

att den kunnige, exempelvis förskolläraren, bygger en slags visuell ställning kring barnet så 

att denne får den hjälp och stöd den behöver för att komma vidare i sin utveckling. Det kan 

exempelvis handla om att barnet får råd om hur hen kan komma vidare i sitt lärande. Allt 

eftersom minskas detta stöd för att på så sätt låta barnet själv behärska sina nya färdigheter 

på egen hand (Säljö, 2014, s. 305–306).  
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5. Metod 

I detta kapitel kommer vi att redovisa den här uppsatsens metod. Vi har valt att använda 

oss av kvalitativa intervjuer som metod i våra olika delstudier. Delstudie 1 behandlar 

intervjuer med förskollärare där fem förskollärare intervjuades och delstudie 2 behandlar 

intervjuer med barn där nio barn intervjuades. 

5.1 Samtalsintervjuer 

Vi har i vårt arbete valt att använda oss av samtalsintervjuer som metod. Detta för att i 

samtalsintervjuer finns det en god chans att fånga upp svar som kommer oväntat, och att 

möjligheten till uppföljning och vidareutveckling av svaren, samt att kunna ställa 

följdfrågor är en fördel. Metoden samtalsintervjuer bygger på studier av och kring 

människors uppfattningar om olika företeelser man vill komma åt. Utmaningen i denna 

metod blir att försöka närma sig intervjupersonerna så mycket som möjligt för att på så sätt 

komma deras tankevärld nära. Under samtalsintervjuer ska man som intervjuare vara 

försiktig med sina egna fördomar om respondenternas svar då detta kan påverka resultatet 

(Esaiasson m.fl. 2012, s. 251, 259). Vi ansåg att metoden kvalitativa intervjuer var mest 

lämplig för vår studie då syftet med uppsatsen är att undersöka hur förskollärare arbetar 

och tänker kring matematik i förskolan, samt hur barnen uppfattar och erfar det 

matematiska arbetet. Hade vi valt en annan metod som exempelvis observationer hade vi 

inte fått ut lika omfattande svar från respondenterna, då observationer enbart ger oss 

möjlighet till att tolka vad som sker.  

 

När metoden kvalitativ intervju används är det viktigt att innehållet knyter an till 

undersökningens problemställning och att frågorna besvaras. Även formen är viktig, det 

innebär att intervjun fortlöper så att det skapas en dynamisk situation där samtalet är 

levande och står i fokus, samt att den som intervjuas känner sig motiverad och intresserad 

av att utveckla sina svar om de erfarenheter och upplevelser vi eftersöker (Esaiasson m.fl. 

2012, s. 264). Vi valde att ha ett par uppvärmningsfrågor innan vi startade själva intervjun. 

Peter Esaiasson med flera skriver att det kan vara bra att ha ett par inledande 

uppvärmningsfrågor, detta för att kunna skapa en god kontakt och få fram en trevlig 

stämning inför de relevanta frågorna för intervjun som Esaiasson benämner som 

”tematiska frågor” (2012, s. 265). Även Jan Trost, skriver om uppvärmningsfrågor och att 

det kan vara en bra utgångspunkt samt helt avgörande för hur resten av intervjun fortlöper 

(2010, s. 84). Gunvor Løkken och Frode Søbstad skriver om, i relation till att intervjua 

barn, hur det kan bli till en stor hjälp för intervjuaren om denne tänker sig tillbaka till sin 

egen barndom för att på ett bättre sätt kunna leva sig in i svaren som barnen ger. Detta kan 

bli till en stor hjälp då vi vuxna inte alltid kan avgöra hur frågan besvaras samt om vad som 

är viktigt utifrån barnets synvinkel. Det är även viktigt att använda sig utav tydliga begrepp 

som barnen förstår för att kunna vara säker på att både barn och vuxna pratar om samma 

saker (1995, s. 111–112). 
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I barnintervjuerna har vi utgått från barnens perspektiv. Bente Svenning beskriver att vid 

barns perspektiv utgår den vuxne från barnets handling, ord och uttryck. Vi har tagit till oss 

det barnen sagt och berättat för oss och gjort bruk av deras röster. Svenning menar att som 

vuxen är det viktigt att inte tolka, men att bara lyssna till barnens ord och uttryck för att 

sedan utgå från barnens utsagor i fortsättningen (2011, s. 47).  

 

Vi valde att följa det Trost skriver. Han menar att man kan fånga barns intresse genom att 

använda sig av papper och pennor under intervjun så att barnen har möjlighet att måla för 

att orka hålla det fokus som krävs vid en intervju. Vi var även väldigt konkreta vid valet av 

frågor, vilket Trost också skriver kan vara ett bra tips (2010, s. 59–60). Även Løkken och 

Søbstad nämner vikten av att använda sig utav olika hjälpmedel under intervjuer med barn, 

de menar att det kan minska anspänningen och öka barnens svarsbenägenhet (1995, s. 110–

111).  

5.2 Urval och avgränsningar 

Studien är genomförd på flera olika förskolor i landet, förskollärarna som deltagit i studien 

kommer från olika förskolor. Barnen kommer från samma förskola men olika avdelningar. 

 

Urvalet av förskollärare och barn till studien har valts genom ett bekvämlighetsurval. 

Esaiasson med flera kallar bekvämlighetsurval för första-bästa urval, de menar att det 

innebär att vända sig till respondenter som finns nära till hands (2012, s. 188). I vårt fall 

har detta inneburit att vi har vänt oss till tidigare arbeten, förskolor där vi utfört vår 

verksamhetsförlagda utbildning, samt till andra kontakter vi skapat genom åren. 

 

Inför förskollärarintervjuerna kontaktade Caroline dem per telefon, mail och genom 

personlig kontakt, samt berättade kort om vår studie och om de kunde tänka sig att ställa 

upp att bli intervjuade. Caroline valde att berätta kort om studiens syfte och att vår metod 

var intervjuer där materialet spelas in. Sedan i samråd med förskollärarna bokades tider för 

intervjuerna in, intervjuerna har skett på platser där det passat förskollärarna bäst. 

 

Inför barnintervjuerna kontaktade Anette förskolan och fick då hjälp av dem att kontakta 

vårdnadshavare till de barn som kunde tänkas ställa upp i intervjuerna. Därefter skickades 

medgivande och informationsblankett till de utvalda. Tid för intervju bokades sedan upp i 

samråd med förskollärarna på förskolan. 

5.3 Intervjupersonernas bakgrund 

I delstudie 1 har fem förskollärare intervjuats från fyra olika förskolor i fyra olika 

kommuner. Två förskollärare arbetar på fristående förskolor, resterande tre förskollärare 

arbetar på kommunala förskolor. I delstudie 2 har nio barn i åldrarna 4–6 år intervjuats, 

dessa barn går alla på samma förskola men på två olika avdelningar. För att 

intervjupersonerna ska vara anonyma så har vi gett dem fiktiva namn (Vetenskapsrådet 

2002, s. 12). Vi har valt att skriva en bakgrundsinformation om intervjupersonerna då vi 
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anser att studien blir mer levande samt att läsaren har lättare att följa med i de olika 

resultatdelarna.  

5.3.1 Delstudie 1 - Förskollärare 

Maja: 

Maja är 39 år gammal och tog examen 2017. Maja har jobbat som avdelningsansvarig på 

förskola i tio år men som legitimerad förskollärare i två år. Maja läste en 

erfarenhetsbaserad förskollärarutbildning och har utöver den matematikkurs som gavs 

inom ramen för förskollärarprogrammet gått en fortbildningskurs i matematik genom 

förskolan som hon arbetar på. Fortbildningskursen gavs av Elisabet Doverborg och utgick 

från boken “Små barns matematik”. Fokuset på fortbildningskursen var att lära sig att 

kunna formulera matematiken. Utöver förskollärarexamen har Maja också en 

hantverkspedagogutbildning. 

 

Nina: 

Nina är 30 år gammal och tog sin examen 2017. Nina har arbetat som legitimerad 

förskollärare i två år. Hon har inte någon vidareutbildning i matematik utöver den 

matematikkurs på 7.5hp som ingick i förskollärarprogrammet. Utöver examen från 

förskollärarprogrammet har Nina en kandidatexamen i engelska. 

 

Molly: 

Molly är 57 år gammal och tog sin förskollärarexamen 1992. Molly har arbetat som 

förskollärare i 27 år. Hon har gått en fortbildningskurs i matematik på uppdrag från en 

tidigare privat arbetsgivare, kursen behandlade matematik utomhus och matematik genom 

lek. 

 

Leena: 

Leena är 35 år gammal och tog sin förskollärarexamen 2017. Lena har arbetat som 

förskollärare i fem år men i två år som legitimerad. Lena har ingen fortbildning kring 

matematik men har ifrån sitt hemland en lärarexamen med inriktning på språk och 

litteratur.  

 

Julia: 

Julia är 24 år gammal och tog sin förskollärarexamen 2019. Julia har arbetat som 

legitimerad förskollärare i två månader. Julia har ingen fortbildning kring matematik 

utöver den matematikkurs på 7.5 hp som gavs på förskollärarprogrammet. Innan Julia 

studerade till förskollärare arbetade hon som utbildad barnskötare.  

5.3.2 Delstudie 2 – Barn 

Ville: 

Ville är fyra år och har gått på förskolan sedan han var ett år gammal. Han tycker om att 

skriva bokstäver och gärna bokstaven s som låter som en orm, enligt honom själv.  
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Emilia: 

Emilia är fyra år och har gått på förskolan sedan hon var ett år gammal. Det bästa hon vet 

är att leka med sina kompisar i förskolans hemvrå. 

 

Nova:  

Nova är fyra år och har gått på förskolan sedan hon var två år gammal.  Det bästa hon vet 

är att rita. 

 

Sigrid: 

Sigrid är fyra år och har gått på förskolan sedan hon var ett år gammal. Hon tycker om att 

leka i hemvrån tillsammans med Emilia. 

 

Otis:  

Otis är fyra år och har gått på förskolan sedan han var ett år gammal. Det bästa han vet är 

att skriva bokstäver och leka med Ville. 

 

Olle: 

Olle är fem år, han började på förskolan när han var ett år gammal. Det roligaste han tycker 

är att leka med sina vänner på förskolan.  

 

Anton:  

Anton är fem år. Han började på förskolan när han var ett år gammal. Det bästa han vet är 

att skriva och rita. 

 

Agnes: 

Agnes är sex år. Hon älskar att rita och skriva. Agnes började på förskolan när hon var ett 

år gammal.  

 

Nelia:  

Nelia är sex år. Hon började på förskolan när hon var två år gammal och det bästa hon vet 

är att leka ute på gården. 

5.4 Genomförande och analysmetod 

5.4.1 Genomförandet av förskollärarintervjuer 

När jag (Caroline) skulle genomföra intervjuerna utgick jag ifrån var förskollärarna ville 

träffas. Några hade valt sina arbetsplatser, andra hade valt platser där intervjupersonerna 

kände sig trygga och avslappnade. Det enda kravet jag hade var att det skulle vara en plats 

där vi skulle kunna sitta och prata ostört utan störningsmoment. Annars har jag varit 

flexibel i valet av intervjuplats. Enligt Esaiasson med flera är valet av plats viktig då denna 

ska vara bekväm för den som intervjuas (2012, s. 268). Även Trost och Judith Bell nämner 
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vikten av att noga planera var en intervju ska genomföras och att denna plats ska kännas 

trygg för den som intervjuas (2010, s. 65; 2006, s. 168).  

 

Innan varje förskollärarintervju startade gav jag återigen information om studiens syfte 

samt en blankett för medgivande (bilaga 9.1) med information gällande studiens syfte samt 

hur jag förhåller mig till de forskningsetiska principer från vetenskapsrådet (2002) som vi 

följer. Detta innebär att respondenten kommer att avidentifieras, att jag tillhandahåller det 

inspelade materialet utan risk för läckage samt att respondenten när helst den vill kan 

avbryta intervjun. När jag informerat om detta startade intervjun, varje intervju pågick 

sedan i ca 30–40 minuter. Intervjun spelades in med hjälp av mobiltelefonens 

röstinspelning samt så skrevs små stödord ned, detta gjorde jag för att kunna ställa 

eventuella följdfrågor och för att vid efterarbetet kunna utgå från det jag skrivit ned innan 

transkriberingen startade. Esaiasson med flera menar att stödord kan vara positiva att 

skriva trots att intervjun spelas in, det eftersom anteckningarna kan vara ett stöd till att ta 

det lugnt under intervjun samt att de blir både en hjälp och en reflektion för fortsatt arbete 

(2004, s. 268). 

5.4.2 Genomförande barnintervjuer 

Inför varje barnintervju som genomfördes skickades en medgivandeblankett (bilaga 9.2) 

hem till vårdnadshavarna med information om studiens syfte, att intervjun skulle spelas in, 

samt de forskningsetiska principer som vetenskapsrådet rekommenderar (2002), vilket 

innebär att varje barn avidentifieras och att det inspelade materialet tillhandahölls av 

Anette utan risk för läckage. Barnen hade möjlighet att när som helst avbryta intervjun. 

Under intervjun delades barnen in i två grupper utifrån ålder, detta efter rekommendation 

av barnens pedagoger på förskolan. De yngre barnen som var fyra år gamla i en grupp och 

de äldre barnen som var fem till sex år gamla i en. Båda dessa intervjutillfällen tog ca 30–

40 minuter. 

  

Intervjuerna med barnen genomfördes på den förskola som de tillhörde. Det är enligt 

Esaiasson med flera viktigt att en intervju sker på en plats som är bekväm för den eller dem 

som ska intervjuas (2012, s. 268). Anette har även i samråd med pedagogerna på den 

berörda förskolan noggrant bestämt var intervjun skulle genomföras, samt med vilka barn. 

En noga planering av en intervju är något som även Trost och Bell skriver om. De menar 

att platsen är viktigt så att den som blir intervjuad känner sig trygg (2010, s. 65; 2006, s. 

168). Anette besökte förskolan vid två olika tillfällen och under dessa tillfällen 

genomfördes de två olika intervjuerna. Vid den första intervjun så hjälpte barnens 

förskollärare till med att samla ihop barnen och förde dem till en plats på förskolan där vi 

tilläts vara ostörda. Barnen fick då välja mellan att rita eller bygga med magneter under 

intervjuns gång. Förskolläraren fanns i nära anslutning under hela intervjun. Under intervju 

nummer två, satt Anette tillsammans med barnen vid ett lågt bord inne på barnens 

avdelning. Barnen valde då själva att rita med penna och papper under intervjuns gång, och 

även vid detta tillfälle fanns en pedagog i nära anslutning. Anette valde i samråd med 

barnens pedagoger att intervjua barnen i grupp med tanke på deras låga ålder. På så sätt 

fick de möjlighet till bra stöd och hjälp av varandra.  
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5.4.3 Sammanställning av intervjuer av både förskollärare och barn 

Efter varje genomförd intervju har vi båda transkriberat intervjuerna så fort som möjligt, då 

vi båda haft intervjuerna färska i huvudet. När vi hade transkriberat alla våra intervjuer 

började vi sammanställa allt material vi fått och satte in det i kategorier som vi tyckte 

stämde bra överens med våra forskningsfrågor. I delstudie 1 presenteras fyra kategorier; 

Förhållningssättet kring begreppet matematik, svårigheter/begränsningar med 

matematikarbetet i förskolan, arbetet med matematik i förskolan samt läroplanen, ett 

hjälpmedel! I delstudie 2 presenteras följande tre kategorier barns matematiska förståelse, 

matematik i förskolan och matematik, räkna och siffror Vi analyserade resultaten utifrån 

det sociokulturella perspektivet och tillhörande begrepp samt även till den forskning som 

beskrivs i vår forskningsöversikt. 

5.5 Reliabilitet och validitet 

Trost menar att det finns fyra viktiga komponenter inom reliabiliteten och dessa är att 

frågorna avser att mäta samma saker, att intervjuaren använder sig av samma metod och 

verktyg för att registrera svaren, att både tidsaspekten och fenomenet kring frågorna inte 

förändras och att syften och frågor är samma under alla intervjuer (2010, s. 131).  

 

I delstudie 1 som handlar om förskollärare har alla intervjuer gjorts på samma sätt, genom 

inspelning och stödanteckningar samt att frågorna har varit lika till alla inblandade, 

följdfrågorna var dock olika beroende på vad respondenterna svarat.  

 

I delstudie 2 som handlar om barn har intervjuerna gjorts i två grupper men på samma sätt, 

genom inspelning och stödanteckningar. Frågorna var lika till alla barn men följdfrågorna 

var olika beroende på vad barnen svarat.  

 

Trost skriver att validitet innebär att frågorna som ställs mäter det den är skriven för att 

göra. Att frågorna och syftet går hand i hand och att frågorna håller sig till ämnet (2010, s. 

133). Bell menar att detta begrepp är komplicerat. Hon skriver att begreppet innebär en 

slags “utformning av en forskningsinsats i syfte att kunna ge trovärdiga slutsatser och att 

de resultat och belägg som en undersökning leder fram till ska utgöra starkt stöd för de 

tolkningar som görs” (2006, s. 117–118). Utifrån detta anser vi att vi mätt det vi sagt att vi 

skulle göra och att våra frågor håller sig till ämnet, vi avhandlar relevanta frågor för vårt 

syfte. Dock kan resultatet i delstudie 2 som behandlar barnintervjuer ifrågasättas en del då 

vi inte valt ut respondenterna själva utan detta gjordes utav pedagogerna på förskolan. 

Resultatet kan därför ha blivit påverkat då barnen eventuellt har blivit utvalda utifrån deras 

förkunskaper och mognad. Hade vi själva fått välja ut respondenter till barnintervjuerna 

tror vi att resultatet eventuellt skulle sett annorlunda ut. 
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5.6 Etiskt hänsynstagande 

Innan vi genomförde våra intervjuer fick förskollärarna och barnens vårdnadshavare skriva 

på en medgivandeblankett där en förklaring av vårt syfte med vår studie förklarades (bilaga 

9.1 och 9.2). På blanketten stod information kring de rättigheter som intervjupersonen har 

samt hur materialet kommer att användas. Trost skriver om vikten av att underrätta 

deltagare i studien om deras rättigheter innan själva intervjun genomförs (2010, s. 125). 

Vetenskapsrådet benämner detta med begrepp som informationskrav, samtyckeskrav och 

nyttjande krav (2002, s. 7–11 & 14–16).  

 

Vi har valt att i våra analyser och diskussionsdel avidentifiera intervjupersonerna. Detta 

beslut togs för att säkerställa anonymiteten hos dem. Med anonymitet menas att 

intervjupersonen inte namnges med sitt riktiga namn, inte heller att några 

igenkänningstecken beskrivs (Trost, 2010, s. 61). Bell nämner detta som konfidentialitet 

vilket är ett löfte om att man inte kommer kunna identifieras (2006, s. 57). Vetenskapsrådet 

benämner detta som konfidentialitetskravet (2002, s. 12–13).  

5.7 Arbetsfördelning 

Vi har delat upp vår studie enligt följande: Caroline har ansvarat för delstudie 1 som 

riktade sig mot förskollärare och Anette har ansvarat för delstudie 2 som riktade sig mot 

barn. I våra respektive delstudier har vi själva ansvarat för intervjuer, analyser samt 

framskrivning av resultat och analys. Delar av metod och genomförande har vi också 

skrivit individuellt, där vi beskrivit våra egna tillvägagångssätt i respektive delstudie. Vi 

har endast samarbetat vad gäller språket. Sedan har vi gemensamt skrivit en diskussion där 

vi jämfört våra analyser utifrån respektive delstudie. Övrig del av arbetet är skrivet 

gemensamt.  
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6. Resultat och analys 

Vi har i respektive analys och resultat tolkat våra intervjupersoner och analyserat deras 

svar. I det här kapitlet kommer vi att redovisa uppsatsens resultat. Först presenterar vi 

resultatet av delstudie 1, därefter presenteras resultatet av delstudie 2. 

6.1 Delstudie 1 – Förskollärares tankar kring, och arbetet med matematik 

Av: Caroline Lundkvist  
 

I följande del presenteras resultat och analysdel av delstudie 1 utifrån följande fyra 

rubriker; Förhållningssättet kring begreppet matematik, svårigheter/begränsningar med 

matematikarbetet i förskolan, arbetet med matematik i förskolan samt läroplanen, ett 

hjälpmedel! Varje rubrik kommer att analyseras var för sig där jag återkopplat till tidigare 

forskning, vår teoretiska utgångspunkt det Sociokulturella perspektivet samt begreppen, 

artefakter, mediering och proximal utvecklingszon. I texten kommer begreppen 

förskollärare och pedagog att användas då respondenterna använt sig av dessa begrepp 

under intervjuerna. Jag valde att använda båda begreppen för att återge de exakt uttrycken 

från intervjuerna. Sedan avslutar jag mitt resultat och min analys med en diskussion av de 

huvudsakliga resultaten under rubriken Sammanfattning – Matematik är allt! 

6.1.1 Förhållningssättet kring begreppet matematik 

Utifrån resultaten har jag uppmärksammat att samtliga förskollärare har liknande åsikter 

och förhållningssätt till begreppet matematik. Maja beskriver det så här: 

 

Ehh.. Ja det är lätt att säga att matematik är allt, men allt kan bli matematik, eh.. de handlar 

om vilket fokus jag väljer att ha. 

(Maja) 

 

Maja, Nina, Molly och Lena uttrycker att matematik är allt. Nina säger: Vad vi än gör så är 

det nån typ av matte i det. Alla fyra förskollärare säger att matematiken omfattar allt och 

att det är viktigt att tänka på, för att matematik använder vi oss av varje dag. De hävdar 

också att det är viktigt att tänka på hur man som förskollärare väljer att lyfta fram 

matematiken för barnen. Det spontana svaret från dem var att matematik är allt, men senare 

under intervjuerna kom det fram mer specifikt vad de anser att matematik är. Deras 

förhållningssätt kan kopplas till det Reikerås med flera skriver att matematiken måste ses i 

andra kontexter och att barn möter matematik i sin vardag (2004, s. 9–10). Julia till 

skillnad från de andra förskollärarna nämner inte att matematik är allt, utan hon 

specificerar mer vad matematik är för henne. 
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Ehh…. Ja de är bland annat siffror, men inte bara, de kan vara tid, tidsuppfattning, ehhmm 

rumsuppfattning, ehh typ över, under, lägesord sånt där. Ehh volym, ehh mängd, ehhh 

former… aa de va matematik för mig. 

(Julia) 

 

Utifrån deras lika men ändå olika sätt att se på matematik tolkar jag det som att en orsak 

kan vara att eftersom Julia är nyexaminerad, har hon lättare att sätta ord på vad matematik 

är. Jag tolkar det som att Julia också reflekterar över sitt förhållningssätt till matematiken 

till skillnad från de andra som enbart uttrycker att matematik ”är allt”. Detta då hon 

funderat en stund innan hon svarar på frågan. Jag kopplar detta till vad Johannesen och 

Wøien menar, att förskolläraren måste använda sig av sitt eget reflekterande 

förhållningssätt, i rollen som förskollärare och i arbetet kring matematik (2005, s. 354–

363).  

 

Samtliga förskollärare berättar att deras synsätt och förhållande till matematiken har 

förändrats sedan förskollärarutbildningen. Att de har fått en större förståelse för matematik 

och hur de kan arbeta konkret med den. Maja säger:  

 

När jag hade gått förskollärarutbildningen så blir det mycket mer konkret och min förmåga att kunna 

formulera matematiken har förändrats. Både i relation till föräldrarna och i relation till mina kollegor 

och i relation till barnen och för mig själv också. […] att kunna ta saker som jag hade i ryggsäcken 

och göra om dom till en bredare förståelse och att utveckla dom sakerna vi gör […] framförallt 

formulera dom och koppla dom till styrdokument och sådär.  

 

Jag ser likheter i det Maja säger i utsagan ovan om att kunna formulera matematiken och 

utveckla de saker som Maja menar att hon har i sin ryggsäck, samt att kunna göra det i 

relation med både kollegor, vårdnadshavare och barn, till vad Johannesen och Wøien 

skriver. De hävdar att det handlar om hur förskolläraren använder sitt reflekterande 

förhållningssätt kring arbetet med matematik och att interaktionen är viktigt. Även att 

förskolläraren måste ta den aktiva rollen och leda samspelet mellan barnen och 

utforskandet av matematiken (2005, s. 354–363).  

 

Nina berättar att hennes förhållningssätt till matematik inte har förändrats men däremot att 

synen på hur man kan arbeta med matematik har förändrats. Att utbildningen hjälpt henne 

till att få ett synsätt på hur arbetat kan genomföras med barnen i de lägre åldrarna. Även 

Leena berättar att hennes synssätt och förhållande till matematik har ändrats. Hon säger: 

Jag är medveten, engagerad, inspirerar, positiv, då bidrar jag till rolig och lekfull 

matematik. Leenas utsaga kring hennes förhållande till matematiken kopplar jag till vad 

Kilpatrick, Swafford och Findell skriver. De menar att förskolläraren spelar en viktig roll 

vid matematikundervisningen och att det handlar om hur förskolläraren ser på sin egen 

matematiska kunskap för att kunna bidra till att utveckla barnens matematikkunskaper 

(2001, s. 132). 
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6.1.2 Svårigheter/begränsningar med matematikarbetet i förskolan 

Maja, Nina, Leena och Julia uttrycker att en begränsning med arbetet kring matematik i 

förskolan är att kunskaper i arbetslaget skiljer sig. Nina säger: Ehh jag kan uppleva att ehh 

jag har mer kunskap för att jag antagligen har pluggat och har det synsättet. Det gör 

också att jag får dra mer. Nina ger uttryck för att svårigheter ligger kring synsättet på 

matematiken mellan förskollärarna och barnskötarna. Att det bygger på förkunskaper man 

har som förskollärare, du ska kunna se vad du kan göra av den här situationen och där 

anser Nina att det skiljer sig utbildningsmässigt i jämförelse med outbildade.  

 

Ehh så där, åh då kan man fundera på om det är en brist eller, för mitt ansvar som 

förskollärare är också att fortbilda, se till att mitt arbetslag har den kunskapen att fördela ut. 

(Maja) 

 

Jag tolkar det så att Majas tankar kring att lära ut till hennes kollegor så att även de har 

kunskap att kunna lära ut till barnen. Majas uttalande kring att det är hennes ansvar att lära 

ut går i linje med vad läroplanen skriver om förskollärares ansvar. ”Förskollärare ska 

ansvara för att arbetet i barngruppen genomförs så att barnen stimuleras och utmanas i sin 

matematiska utveckling” (Lpfö98/16, s. 11).   

 

Leena berättar att hon inte tycker att det finns några begränsningar eller svårigheter med 

matematikarbetet. Hon säger: Vi har juh lekfulla sätt, vi ska inte ha väldigt stora kunskaper 

här i förskolan, utan vi ska arbeta med matematik utifrån barnens erfarenhet och nivå. 

Nina berättar att det kan vara jobbigt att prata om dessa begränsningar som kan vara 

mellan barnskötare och förskollärare. Hon påpekar tydligt att ingen är bättre eller sämre på 

sitt jobb, men att svårigheterna ligger i synsättet på den förkunskap som skiljer sig mellan 

förskollärare och barnskötare.  

 

Asså…jag är inte barnskötare så jag kan inte vara bättre på deras jobb men dom är inte heller 

förskollärare, så de kan inte vara bättre på mitt jobb. […] Men här är det jag som genomför, 

för det är jag som ansvarar för undervisningen liksom det som kommer i nya läroplanen och 

det är jag som gör all dokumentation, det är jag som skriver våra utvärderingar, jag som gör 

allt det där så här är det skillnad. 

(Nina) 

 

Hon jag jobbar med är inte utbildad barnskötare men har jobbat länge inom förskolan så hon 

är duktig. Men man kan märka liksom att aa men då blir det, hon tänker matte så tror jag det 

är 1,2,3, halv och hel, lite sånt. Såhär kan jag känna att man kanske inte får så mycket hjälp 

eller vad man ska säga. Det är liksom jag som får pusha för att det ska bli lite mer…. 

(Julia) 

 

Utifrån vad Nina och Julia säger så kan vi se att deras uttryck kring vad de upplever att 

barnskötarna kan arbeta med för matematik går i linje med vad Lee menar i sin studie. Hon 

hävdar att när förskollärarna saknar kunskap om specifika begrepp så försvinner de från 

alla de matematiska interaktioner som sker tillsammans med barnen. De begrepp 
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förskollärarna ofta kan mycket om är just mätning, räkning och klassificering. Medan de 

begrepp som glöms bort är bland annat rumsliga begrepp. Hon menar också att 

förskollärare enbart kan hjälpa barnen i sin matematiska utveckling när de själva har en 

djup förståelse för matematiken och dess begrepp (2017, s. 239–241). Det skulle kunna 

vara en orsak till att Nina och Julia upplever att de får ta mer ansvar och att barnskötarna 

har en mindre förståelse för alla de matematiska begrepp som barnen bör få i sin 

matematikundervisning.  

 

Molly berättar att en svårighet för henne kan vara föräldrarna. Hon upplever att föräldrar 

kan ha svårt att förstå hur man arbetar med matematik i förskolan och att det då är viktigt 

att berätta och förklara konkret, så att de får en större förståelse för hur matematiken ser ut 

i förskolan och hur vi förskollärare arbetar med den.  

 

Senare under intervjun så framkommer det även att Julia tycker att svårigheter i att arbeta 

med matematik kan vara både språket och barnens ålder. Hon uttrycker att svårigheten 

ligger i hur mycket man ska prata med barnen om deras förståelse kring vad matematik är. 

Att det specifikt är matematik som man arbetar med när de räknar, bygger, öser och så 

vidare. Hon är fundersam på om det är för avancerat samtidigt som hon uttrycker att desto 

mer kunskap barnen får nu så kommer dem ha det lättare för sig när de blir äldre. Jag 

tolkar det utifrån att hon är nyexaminerad och har av den anledningen inte hunnit arbeta 

upp en arbetslivserfarenhet, eller tillägnat sig ordentligt med kunskaper för att kunna 

nivåanpassa matematikarbetet. Det kan även kopplas till vad Reikerås med flera hävdar, att 

förskollärarens matematikspråk måste kopplas till barnens matematikspråk. Att det är 

förskollärarens ansvar att hitta ett språk och en metod så hen når fram till barnet så att det 

blir ett samspel och ett kunskapsutbyte mellan barn och förskollärare (2004, s. 17, 20, 24).  

 

Molly uttrycker en skillnad i sitt synsätt på begränsningar eller svårigheter i arbetet med 

matematik. Hon anser istället att som förskollärare och barnskötare hjälper man varandra 

och stöttar sina kollegor. Hon menar att matematiken alltid finns där, och på de sättet så 

känner hon sig väldigt bekväm, de finns inga begränsningar kring matematiken. 

 

I ett team finns det många idéer som alla tas tillvara. 

(Molly) 

 

Molly hänvisar även till läroplanen och dess skrivelse om att förskollärarna har mer ansvar 

och måste göra det synligt för kollegor. Jag tyder hennes svar som att hon har förståelse för 

läroplanens innebörd och vad förskollärare har för ansvar. I förskolans läroplanen står det 

att förskollärarens ansvar i undervisningen är att utveckla det pedagogiska innehåll och de 

miljöer som finns så att dessa inspirerar till ett lärande och en utveckling. Samt att den 

utmanar och stimulerar intresse och nyfikenhet (Lpfö98/18, s. 19). Jag kopplar även 

Mollys tankar till det sociokulturella perspektivet vars grundtanke är att lärandet sker i 

samspel med andra kollegor (Säljö 2000, s. 18, 20).  
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Maja är den enda förskolläraren som uttrycker att en begränsning även kan vara 

barngruppen. Maja berättar: En för stor barngrupp, det är skillnad på 15 barn och 20 barn. 

Att det blir svårt att fånga upp dem och att hinna prata med dem. Maja menar då att 

lärandet kan påverkas eftersom hon då inte vet vad barnen fångat upp kunskapsmässigt. 

Även Julia har samma funderingar när hon berättar att en begränsning för henne är barnens 

ålder. Julia säger: Man måste anpassa efter barnens ålder och att det är en utmaning att 

kunna tänka, hur jag ska kunna bryta ner detta på barnens nivå så att det blir lättare för 

dem att förstå. Julias uttalande kan då bekräfta det Lee skriver om i sin studie. Att 

förskollärare enbart kan hjälpa barnen med den matematiska utvecklingen och lärandet när 

läraren själv har en djup förståelse för matematiken (2017, s. 239–241). Jag tolkar det 

utifrån Julias utsaga att som nyexaminerad har hon inte den djupa kunskapen kring hur hon 

ska kunna bryta ner matematiken på en nivå som passar hennes barngrupp.  

6.1.3 Arbetet med matematik i förskolan  

Maja, Nina, Molly och Julia säger att de arbetar med matematik, både medvetet och 

omedvetet, vilket innebär att det sker automatiskt utan planering. De försöker arbeta med 

matematik även i oplanerade aktiviteter. De säger att de försöker tänka på att matematik 

kan komma in överallt, vid fruktstunden, när dem räknar, bygger och så vidare. Leena, till 

skillnad från de övriga intervjuade förskollärarna säger att hon arbetar medvetet med 

matematiken och att den omedvetna matematiken endast sker i spontana lekar. Vidare 

berättar hon hur hon vill arbeta på ett lekfullt sätt med matematiken. Hon påpekar också att 

miljön och materialet är viktiga faktorer för matematikarbetet.  

 

Det är såhär, miljön och materialet säger till barnen vad de ska göra. 

(Leena) 

 

Leena berättar vidare att arbetet med matematiken sker medvetet och i samtliga situationer 

här i vardagen. Hon anser att förskolläraren har en viktig del i arbetet kring matematiken. 

Hon säger: Ja, det är juh pedagogens uppgift att synliggöra matematiken i vardagen. Mitt 

sätt att arbeta med matematiken, är också genom att använda mig av begrepp i lekar, i 

rörelse, aktiviteter och begrepp som första, andra, sista, snabbare, långsam. Hon berättar 

hur hon tycker att dans är ett bra sätt att arbeta med matematik samt bakning, då pratar vi 

om former, cirklar och olika storlekar med mera. Leena berättar också att i hennes arbete 

med matematik så är hon otroligt medveten kring samspelet med barnen, att ställa öppna 

frågor. Hon säger: Jag vill att barnen ska få utforska och lösa problem själva. Leenas 

synsätt på hur hon arbetar med matematik ligger nära det Bäckman skriver om hur 

förskollärare bör ställa öppna frågor och att avvakta svar och utmana barns tänkande 

(2015, s. 5, 173, 144, 146). 

 

Maja berättar att hon anser att det handlar om att rusta barnen inför en skolstart och att 

matematik är viktigt för att förstå sin omvärld.  
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Ehh.. konkret ligger det i vårt uppdrag, de ligger i våra styrdokument att vi ska göra det… 

Ehh så är det juh, de ligger i grundskolans styrdokument att dom ska göra det och vi är en 

del av utbildningsväsendet så att, det går juh hand i hand konkret. […] de är att ge barnen 

förkunskaper inför att dom ska på lång sikt kunna välja ett jobb och vi behöver ha kunskap 

kring matematik också ur ett hållbarhetssyfte. Så vi behöver ha nån som är jättefinurlig på att 

räkna, vi behöver ha nån som är superbra på språk, vi behöver ha liksom all kunskap ur ett 

samhälleligt perspektiv. 

(Maja) 

 

Maja berättar vidare att hennes matematikarbete i förskolan går i vågor. Att hon bestämmer 

sig för att nu läser hon en bok ur ett matematiskt perspektiv. Eller när de skär frukt, att man 

då övar på delat, bråk och så vidare. Hon berättar också att hon kan välja att inte göra det 

medvetet, hon säger att det handlar om att se till vad gruppen behöver. Jag tolkar det som 

att Maja ser att utifrån lärandet så är det nu något annat som är viktigt för att komma 

framåt i utvecklingen. 

 

Behöver jag öva turtagning, åh hur vi pratar, ljudnivå eller jag behöver öva något annat då 

går de före kanske.  

(Maja) 

 

Utifrån det Maja berättar ser jag liknelse till det Björklund, Pramling Samuelsson och Reis 

hävdar. De menar att undervisningen måste utgå från barnens erfarenheter som finns här 

och nu och samtidigt tänka framåt i ett lärandeperspektiv (2018, s. 23).  

 

Nina berättar: Att matematiken sker både medvetet och omedvetet i förskolan och att på 

tisdagar då har vi matematiksamlingar, då blir det medvetet och det blir även medvetet i 

spontana situationer när jag ser att barnen behöver det. Men hon säger också att fast det 

är omedvetet så är det medvetet. Nina berättar vidare hur hon ser på att nästan allting de 

gör har något med matematik att göra. Hon berättar att de jobbar mycket med att sortera i 

både storleksordning och färg. De väger saker och får komma med hypoteser. Nina säger: 

 

Åh sen för att jag har just småbarn gör vi jättemycket sortering, åh de e för att man kan göra 

städning till sortering […] vi ska aldrig städa på avdelningen, vi ska alltid sortera […] åh dels blir 

de såna här vardags grejer […] nån hällde ut allt lego i alla färger, då sorterar vi dom, lägger dom i 

rätt ordning […] åh där kanske man tänker att det inte blir så mycket matematik fast man vet juh att 

sortering är matematik, men det handlar juh egentligen om att kunna se likheter och olikheter. Det 

måste du kunna för att sen kunna räkna, då måste du kunna se skillnad på en här och två där, så de 

gör vi jättemycket.  

(Nina) 

 

Nina säger även såhär om möjligheterna kring arbetet med matematiken: 

 

”Jag förstår att när vi delar frukt eller räknar barn så är det matematik även om jag inte 

uttrycker att det är matematik vi gör. Eller när vi jobbar med kroppen, mäter eller väger så 

kanske de blir mer medvetet, just mätning och vägning eller storleksuppgifter.” 
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(Nina) 

 

Åh pussel ska jag säga, pussel är jätte, jättegrej, asså pussel är jättemycket matematik som 

man inte tänker, för pussel är liksom logiskt tänkande, se samband, se likheter och olikheter. 

(Nina) 

 

Utifrån Ninas utsagor kan jag koppla hennes tankesätt kring arbetet till det sociokulturella 

perspektivet och dess begrepp mediering. Mediering innebär att ett samspel sker mellan 

människan och dess verktyg som används oss av för att förstå vår omvärld (Säljö, 2000, s. 

81). Här kan jag se hur pussel och frukten blir en slags mediering då samspelet mellan 

dessa blir verktyg för att barnen ska få förståelse för den matematiska omvärlden.  

 

Molly berättar hur hon arbetar på ett medvetet sätt med matematiken dels på samlingarna 

och då tar hon oftast hjälp av ”språkpåsar”. I språkpåsarna finns material för att arbeta med 

matematik, bland annat trollmor och sina 11 små troll, fem små apor och en säng och fem 

fåglar. Mollys berättande kring material kan kopplas till det sociokulturella perspektivet 

och dess begrepp artefakter, vilket innebär att du med hjälp av föremål tar lärandet till en 

ny nivå genom samspel (Säljö, 2000, s. 29, 80). Vidare berättar Molly att arbetet med 

matematik inte bara är de styrda aktiviteterna utan också att de finns i leken och att hennes 

upplevelser är att barnen då förstår på andra sätt, med kroppen, när de lyssnar. När dom 

använder kroppen eller känner och luktar det är de som gör att dom senare kommer ihåg. 

Aktiviteter som man gör i vardagen går också hem hos barnen, vardagssituationer som att 

dela frukt och så vidare.  

 

När vi hoppar och rör på oss så räknar vi hur många hopp, Framlänges, baklänges ehhh.. 

kullerbyttor, eehh när dom lagar mat […] i vrån där gör dom också matematik, dom har små 

klossar och de är mat och de är former.  

(Molly) 

Mollys uttalande kan jag tolka som att det går i linje med vad Franzén kommit fram till i 

sin studie. Franzén menar att småbarn använder kroppen som ett verktyg när de gör 

matematik. Hon menar även att det är barnens intresse som är utgångspunkten för 

förskollärarens fortsatta arbete med matematiken (2015, s. 44–45, 52).  

 

Julia berättar att på hennes avdelning så har de precis ändrat om i miljön och gjort den mer 

matematiskt spännande. Bland annat har en matematikhörna växt fram där barnen erbjuds 

material för att kunna utforska matematiken. Det finns magneter i olika former och en 

Whiteboardtavla där barnen kan sätta upp magneterna, och att förskollärarna har satt upp 

geometriska former och skrivit namn samt siffror. De har sedan skrivit och visat hur 

siffrorna kan skrivas på olika sätt. Det finns bord med sand så barnen kan ösa, hälla, mäta 

och till sist en bilhörna med vägskyltar och märken som visar olika geometriska former. 

Julia säger: Vi har försökt att synliggöra matematiken lite mera. Men att jag däremot tror 

att jag behöver bli tydligare kring synliggörandet. Utifrån vad Julia berättar om miljön drar 

jag paralleller till det sociokulturella perspektivet och dess begrepp artefakter, och att 

lärandet sker i samspel med föremål eller verktyg som finns i vår vardag (Säljö 2000, s. 29, 
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80). Jag tolkar det som att i barnens vardag finns matematikhörnan som då blir en artefakt 

och kan då hjälpa barnen till ett vidgat lärande. 

 

Man kanske skulle kunna vara tydligare med att säga eller jag vet inte om man ska göra det 

men att säga typ såhär nu är det matematik. 

(Julia) 

 

Man kan även förstå Julias utsaga utifrån Gejards perspektiv om att material inte är 

matematiska bara för att de finns där i miljön, utan att det behövs pedagogiska tankar 

också. Det vill säga att det krävs en interaktion med den materiella miljön för att den ska 

bli matematisk (2014, s. 56–57). 

 

Ninas sätt att synliggöra matematik skiljer sig lite, hon menar att synliggörandet sker i allt. 

Hon nämner specifikt tisdagarna när de har matematiksamling då sker ett tydligt 

synliggörande. Jag tolkar det som att Nina vill få fram att arbetet med matematiken alltid 

sker synligt men att arbetet inte sker lika synligt genom det verbala arbetet, att benämna 

begrepp tillsammans med barnen. Att Nina och Julia arbetar på ett synliggörande arbetssätt 

när det kommer till den konkreta matematiken men att den inte sker lika synligt i det 

verbala arbetssättet. 

 

Skulle man gå och fråga barnen bara såhär, jobbar vi med matematik? Då kanske dom skulle 

säga ”what”? Men skulle man säga såhär, men när vi har matematiksamlingar, då skulle dom 

veta liksom, då jobbar vi med dom här sakerna. Även om dom inte förstår liksom bara ordet i 

sig men skulle du koppla ordet till matematiken till dom sakerna vi gör skulle dom liksom va 

med på det. 

(Nina) 

 

Doverborg menar att förskollärarna måste synliggöra och lyfta fram matematiken i olika 

situationer som barn möter i förskolans verksamhet samt samtalar om dessa situationer så 

kan barnens utveckling av den matematiska förståelsen ske (2002, s. 6). Detta framkommer 

även i Ninas utsaga ovan om hur viktigt det är att koppla ihop begreppen till vardagen.  

 

Maja berättar också att hennes synliggörande just nu kretsar kring görandet av 

matematiken. Hon berättar att barnen har fått börja dokumentera själva med hjälp av 

kamera, och de gör att bilderna som sitter uppe just nu visar en byggsamling. 

Byggsamlingen visar hur de jobbar med matematiken och hur Maja då kan höra dem prata 

om bilden och vad som sker på bilden.  

 

Dels att dom har tagit dom själva ger en annan ingång eh.. åh sen pratar dom om dem, där 

tänker jag att det finns både en dokumentation men också ett synliggörande av materialet. 

(Maja) 

 

Maja fortsätter att berätta om hur hon tycker att det handlar om hur vi pedagoger pratar, att 

vi pratar om det som att det är matematik, hon upplever själv att hennes förskola inte är 

speciellt bra på att använda ordet matematik. Maja säger att hon tror att på grund av åldern 
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på hennes barn (3–4 år) så har de inte lärt sig begrepp som addition, subtraktion med mera 

ännu. Dom har fullt upp med andra saker, men om vi pratar om begreppen i relation till 

dem så planterar vi något för framtiden. 

 

 

De saknar förståelsen för begreppet, men förståelsen för görandet finns. 

(Maja) 

 

Molly berättar om hur hennes synliggörande sker framförallt under samlingarna då hon 

använder sig av konkret material. Molly menar som hon sagt tidigare att det barnen ser det 

kommer dem ihåg därför är det viktigt för henne att använda sig av det konkreta, båda 

fysiskt material men även av kroppen och naturen.  

 

Det vi kan se här i tydliggörandet av matematiken blir lite missvisande när Nina och Leena 

beskriver hur det synliggörs i allt men har svårt att berätta vad det är som synliggörs. Jag 

tolkar det som att förskollärarna glömmer bort miljön, att de har svårt att benämna miljön 

som en viktig faktor i barnens lärmiljö kring matematiken. Flera förskollärare nämner 

också att barnen har förståelse för görandet men inte för begreppet. Jag tolkar det som att 

det är av ännu större vikt att synliggöra begreppen i samspelet med görandet. Jag kopplar 

även detta till vad Rønning menar. att läraren måste synliggöra det matematiska arbetet 

genom att samtala om begrepp. Genom att ge barnen erfarenheter av matematikbegrepp i 

olika lärmiljöer kan barnen visas på ett synligt sätt att matematiken finns i omvärlden 

(2003, s. 15). 

6.1.4 Läroplanen, ett hjälpmedel! 

Denna rubrik har under arbetets gång växt fram succesivt då läroplanen nämnts som en 

viktig faktor för alla förskollärarna i deras arbete. Alla fem förskollärare nämner 

läroplanen som en viktig del för arbetet med matematik i förskolan. Det kommer dock 

fram på olika sätt från respektive förskollärare, det intressanta kring samtalet om 

läroplanen var att trots att den nya reviderade läroplanen inte trätt i kraft ännu så hänvisade 

tre av fem förskollärare till den under intervjun. Den nya reviderade läroplanen träder i 

kraft i juli 2019.  

 

Julia nämner läroplanen som bakgrund till att hon arbetar med matematik på de sätt som 

hon gör. Hon säger: Läroplanen beskriver hur man ska göra det ”så det går inte direkt att 

välja bort det. 

 

Leena berättar att läroplanen och dess mål kring matematik har blivit hennes stöttepelare i 

arbetet. 

 

Läroplanen är min trygghet! 

 (Leena) 
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Molly använder läroplanen som ett hjälpmedel utifrån måluppfyllelse och att det 

underlättar att målen är så pass tydliga att arbeta med. 

Nina nämner läroplanen som ett hjälpmedel när hon planerar aktiviteter, hon använder sig 

av begreppen kring matematik som finns i läroplanen. 

 

 Det gör man juh för att man kan den (Lpfö) på ett sätt, Jo men asså de är juh det, man får juh 

de under utbildningen, man får ett sätt att hela tiden relatera till läroplanen 

(Nina) 

 

Maja berättar hur läroplanen för henne blir ett hjälpmedel i vägledningen, att det finns ett 

tydligt fokus för henne som förskollärare vilken väg hon ska gå för att rätt bitar ska finnas 

med i hennes verksamhet.  

 

Utifrån vad förskollärarna berättar om läroplanen som ett hjälpmedel tolkar jag detta 

utifrån det sociokulturella perspektivet och dess begrepp artefakter som betyder verktyg 

som finns i vår vardag och proximala utvecklingszon som innebär förskollärarnas 

utveckling här och nu och deras utveckling de är på väg mot. Detta då lärandet sker i ett 

samspel mellan förskollärarna och läroplanen som då blir ett verktyg för att en utveckling 

ska kunna ske, samt att i den proximala utvecklingszonen kan förskollärarna fortsätta 

utvecklas med hjälp av läroplanen (Säljö, 2000, s. 29, 80, 120–123). 

6.1.5 Sammanfattning – Matematik är allt! 

Utifrån syftet att undersöka hur förskollärare arbetar och tänker kring matematik i 

förskolan som är min del av denna uppsats kan jag se följande resultat.  

 

Matematik är allt! Så har varje intervju startat. Jag tolkar det som att samtliga förskollärare 

hade svårt att sätta ord på vad begreppet matematik kan betyda. Under varje intervju har 

det sedan framkommit mer specifikt vad matematik betyder för dem, och hur de arbetar 

med matematik i förskolans vardag. Min tanke är likt det Maja uttrycker under intervjun att 

det är lätt att säga att ”matematik är allt” för att det är enkelt att komma undan med den 

meningen utan att faktiskt behöva sätta ord på begreppet. 

 

Under rubriken svårigheter/begränsningar med matematik i förskolan uttryckte fyra av 

förskollärarna först att de inte finns några begränsningar eller svårigheter med matematik, 

men under samtalens gång kom det sedan fram att förskollärarna faktiskt tyckte att de 

fanns flera svårigheter och begränsningar. Det centrala som lyftes fram var att det skiljer 

sig mellan förskollärare och barnskötare kunskapsmässigt och att förskollärarna kände att 

de fick dra det tyngsta lasset gällande matematiken. En av förskollärarna säger även att hon 

upplever svårigheter kring barnens ålder och att hon har svårt att bryta ner matematiken på 

en nivå som passar barnen. Jag tolkar det precis som jag nämnde under 

svårigheter/begränsningar med matematiken i förskolan att hon upplever att det är svårt då 

hon är nyexaminerad och inte hunnit bygga upp en arbetslivserfarenhet eller tillägnat sig 

ordentligt med kunskaper för att kunna nivåanpassa det ännu.  
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Under rubriken arbetet med matematik i förskolan kan jag se hur det i samtliga intervjuer 

framkom att matematiken sker i ett framförallt medvetet samspel när barnen samspelar 

med varandra, eller när förskolläraren också interagerar med dem samt att de alltid sker 

utifrån barnens intresse. Alla förskollärare uttrycker skillnader kring vad som är viktigt när 

det kommer till själva arbete med matematiken. De förskollärarna säger är bland annat att 

pedagogen är en viktig del av arbetet med matematiken, att arbetet ska ske på ett lekfullt 

sätt och att det handlar om att använda matematiken i alla tänkbara situationer. Däremot är 

det enbart två förskollärare som nämner miljön som en viktig del i matematikarbetet. 

Varför det är så, är svårt att säga men jag tolkar det som att det har med erfarenhet att göra. 

Leena benämner miljön och materialet som igångsättare för barnen och Julia nämner hur 

miljön behöver göras mer intressant för barnen, den behöver förändras. Jag tolkar deras 

svar lite ambivalent då de andra nämner att matematiken alltid synliggörs men de kan inte 

ge konkreta svar kring vad det är som synliggörs, samt när Julia säger att hon har 

synliggjort miljön men att hon inte använder ett matematiskt språk. 

 

Maja, Nina, Leena och Molly säger i sina intervjuer att matematik kommer in överallt och 

att det sker både medvetet och omedvetet i deras arbete i förskolan. Jag tolkar det här som 

att de har längre och mer arbetslivserfarenhet än vad Julia har som är nyexaminerad och 

saknar just erfarenheten. Däremot så beskriver Julia hur de på hennes förskola gjort i 

ordning en matematikhörna med massvis av inbjudande material för att barnen ska kunna 

testa på olika matematiska aktiviteter. Utifrån hennes beskrivning av denna 

matematikhörna så kan jag likt det jag skrev under rubriken tolka det som att Julia har ett 

modernare sätt att se på matematiken, då hon precis tagit sin examen.  

 

Under rubriken läroplanen, ett hjälpmedel! Kan vi se att samtliga förskollärare hävdar att 

läroplanen är en viktig del för deras arbete. Julia menar att det är på grund av att det står att 

matematik ska göras i förskolan som hon gör matematik medan Molly beskriver hur hon 

använder läroplanen mer som ett stöd för att kontrollera så hon får med alla delar. Maja 

och Leena säger också att läroplanen är deras stöttepelare. Utifrån det sociokulturella 

perspektivet kan vi då konstatera att läroplanen hjälper förskollärarna att förstå hur de ska 

gå vidare med matematikundervisningen i förskolan, vilket då kan återkopplas till rubriken 

läroplanen, ett hjälpmedel! 
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Delstudie 2 – Barns matematiska förståelse i förskolan 

Av: Anette Golve 

 

I denna delstudie presenteras resultatet från de intervjuer som genomförts med barn. Jag 

har delat in resultatet under tre olika rubriker för att på ett tydligare sätt dela upp 

undersökningens frågor och svar. Dessa rubriker är barns matematiska förståelse, 

matematik i förskolan och matematik, räkna och siffror. I slutet av texten har jag 

sammanfattat resultatet under rubriken sammanfattning. Resultatet kommer även att 

kopplas till tidigare forskning, miljö, språk och det sociokulturella perspektivets begrepp 

proximal utvecklingszon och artefakt. I texten kommer begreppen förskollärare och 

barnskötare benämnas som pedagog i en del stycken. Detta för att förtydliga att båda 

yrkesgrupperna arbetar med de barn som intervjuats. 

6.2.1 Barns matematiska förståelse 

I min delstudie har jag har intervjuat nio barn i åldern fyra till sex år under totalt två 

intervjutillfällen. Det visade sig att begreppet matematik var svårförståeligt då de flesta av 

de yngre barnen inte visste vad begreppet betydde. Benämnde jag istället begrepp som 

exempelvis räkna, tal eller siffror så förstod de yngre barnen genast hur man använder 

dessa begrepp samt vad de till viss del innefattar. Precis som Grevholm skriver så kan 

matematik vara ett ämne och ett begrepp som känns lite svårt för förskolebarn och att 

förstå innebörden av. Barnen har enligt Grevholm lättare att förstå begrepp som tal eller 

räkna då dessa är mer bekanta för dem (1997, s. 7). När frågan vet ni vad matematik är 

ställdes till de barn som var mellan fem till sex år gamla så svarade alla att de visste. Olle 

(5år) svarade att det var när man skulle ställa frågor, medan Anton (5år) berättar att han 

sett filmer på Youtube som innehöll frågor om matematik. Medan Emilia uttrycker det så 

här: 

 

Om man vill räkna nått så börjar man med ett och sen två och sen tre 

 (Emilia, 4 år)  

 

Jag tolkar utsagan ovan som att flickan använder sig av just räkna som ett begrepp och att 

detta begrepp är något som hon förknippar med matematik. På frågan vet ni vad matematik 

är? Svarade de flesta av de yngsta barnen ett kortfattat nej, förutom en pojke vid namn 

Ville (4 år). När han sedan fick en följdfråga där jag ville att han skulle förklara hur han 

tänkte så svarade han istället något helt annat. Kanske hade han en tanke på vad begreppet 

matematik kunde vara, men hade svårt att sätta ord på det. Enligt Björklund så är språket 

en viktig del när det kommer till att uttrycka sig matematiskt. Hon menar att språket har en 

avgörande del i hur barn tar till sig och lär sig matematik (2009, s.148).  

 

Matematik är något som barn ständigt utforskar i sin omvärld, men de behöver ofta hjälp 

av en pedagog för att upptäcka den. På så sätt blir de mer medvetna om att matematiken 

finns överallt i sin vardag (Doverborg, 2002, s. 6). Alla barn ska enligt läroplanen för 

förskolan få utmanas och stimuleras i sin matematiska utveckling (Lpfö98/18, s. 15). Att 
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synliggöra matematiken i olika situationer som barnen möter i förskolan är viktigt och för 

att barnen ska få en bra utvecklingsmässig matematisk förståelse så måste pedagogen 

hjälpa barnen med detta (Ahlberg & Hamberger, 1995, s. 96).  

 

Eftersom de yngre barnen, i fyra års ålder, hade svårt att relatera till begreppet matematik 

så ställde jag en följdfråga som var formulerad kan matematik vara när man räknar? Då 

startade tre barn att räkna högt och ljudligt. 

 

 

Ska vi göra det? Räkna? En, två, the, fyla… 

     (Ville, 4 år) 

 

En, två, tre, fyra, fem, sex, schuton, nittijon…man får räkna många saker 

(Emilia, 4 år) 

 

En, tå, te, fya, fem…  

(Nova, 4 år) 

   

Barnen verkar förknippa matematik med siffror och deras kunskap kring att rabbla talen i 

ordning är något som de tycks vara vana med att göra. När barnen rabblade talen i snabb 

takt blev siffrorna ofta uttalade på ett felaktigt sätt. Emilia (4 år) räknar i snabb takt och 

efter att hon nämnt siffran sex blev hennes uttal felaktigt. Hon tycks bli medveten om detta 

och börjar om att räkna i ett lugnare tempo. Hon räknar då talen i rätt ordningsföljd och 

med rätt uttal från siffran ett till siffran 20.  

 

En, två, tre, fyra, fem, sex, schu, åtta, nio, tio, elva, tolv och tetton!  

(Emilia, 4 år)  

 

Under intervjun med de barn som var fem och sex år gamla tycks intresset för att rabbla 

talen i ordning avtagit då detta inte var något som de nämnde. De räknade inte talen i dess 

ordning alls under hela intervjun. Här var intresset istället fokuserat på vad de kunde räkna. 

De talade om plus, minus och gånger. Alla var överens om vad det innebar när man plussar 

ihop olika siffror och de hade även kunskap om vad som hände med antalet om man 

använde sig av minus. Agnes (6år) berättar om ett spel som de brukar spela och som 

innehöll kort med olika symboler.  

 

Eller så brukar vi göra plus och då har man stjärnor och blåa, helt blåa kort och på stjärnorna 

ska peka nedåt på matten och då ska vi försöka gissa vad vilket hur mycket det blir med 

stjärnorna.  Och alla ska ha typ ett nummer typ att en ska ha typ en ska ha tre stjärnor eller 

fyra och så ska man ta två stycken kort och vända på dem. Sen ska man försöka gissa vilket 

nummer det är.               

(Agnes, 6 år) 
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Jag får förklarat för mig att dessa kort innehåller olika antal stjärnor och att dessa stjärnor 

ska matchas ihop med färg och antal. Jag tolkar dessa kort som en artefakt som i samspel 

med barnen fungerar som ett matematiskt hjälpmedel. Säljö nämner att en artefakt, inom 

det sociokulturella perspektivet, är ett verktyg som i interaktion mellan människor blir 

levande och kan då bidra med en större kunskapsförståelse (2000, s. 29, 80).  

 

Barnen pratar vidare om plus och jag frågar Anton som sitter bredvid mig; du sa plus, vad 

gör man när man plussar? Anton (5 år) tänker en liten stund sedan berättar han att när man 

använder sig av plus så får man mer, samt att när man använder minus så tar man bort. Han 

verkar säker på sin sak och säger jag vet mycket om matte. Även Agnes (6 år) berättar att 

hon tycker att detta är hur lätt som helst. Ahlberg skriver att de flesta barn, redan innan de 

fyller sex år, vet att om de ska dela på 4 russin med en kompis så får de två var (2000, s. 

13). De äldre barn som intervjuats tycks ha bra kunskaper kring vad matematik är och 

kopplar begreppet till räkning av olika slag. 

 

Av alla de barn som intervjuades hade de alla olika kunskaper kring antalsuppfattning, 

precis som Ahlberg nämner att barn ofta har (2000, s. 13). Ett av de yngre barnen visade 

mig sina fingrar, och när frågan ställdes hur många fingrar barnet hade svarade barnet 5 

(visade ena handen). Ett annat barn, Sigrid (4 år) målar av sin hand och dess fingrar på ett 

papper. Hon visar mig bilden och säger; 

  

Sigrid: Jag kan rita mina fingrar 

Int: ja titta, hur många fingrar är det då? 

Sigrid: fem sex sju åtta nio 

 

Under intervjun med de yngre barnen visade två barn sina händer och nämnde fingrarna 

vid olika tal. Att barn använder sig utav sina händer och fingrar när de räknar är något som 

är väldigt vanligt. Björklund nämner att barn ofta använder sig av fingrarna för att gestalta 

mängder av olika tal och att detta är en slags abstraktion där varje finger som barnet 

nämner motsvarar ett objekt. Det är också vanligt att man som förskollärare frågar barnet 

hur många fingrar som barnet håller upp och det är när förskolläraren frågar detta som de 

uppmuntrar barnet till att räkna (2009, s. 50, 52).  

 

Under intervjun med de äldsta barnen som var fem till sex år så visade Agnes (6 år) upp 

sina händer medan hon berättade hur hon, med hjälp av fingrarna, räknar. 

 

Jag vet vad ett plus ett blir, två. Å två plus två blir fyra. 10+10 blir tjugo, då räknar jag med 

händerna två gånger, två gånger med fingrarna sådär och sådär och sådär och så räknar jag 

tillbaks igen. Och då kunde jag räkna hur lätt som helst. Aldrig kan man glömma bort 

händerna. 
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Även här kan jag tolka det som om fingrarna har en betydande roll i barns matematiska 

lärande. Precis som Björklund skriver så uppmuntras barnen ofta att ta fingrarna till hjälp 

så att de får lättare att förstå och komma ihåg antalet (2009, s. 50, 52).  

 

Begreppet matematik tycks vara ett begrepp som barn i fyra års ålder har svårt att förstå 

innebörden av. Begrepp som tal, räkna och siffra/siffror verkar vara något som de känner 

mer igen och har större förståelse för. Detta överensstämmer med vad Grevholm skriver 

(1997, s. 7). Barn har lättare att lära sig matematik i sociala kontexter där dem tillsammans 

får träna på att exempelvis sortera, gruppera eller jämföra på olika varierande sätt 

(Björklund, 2009, s. 146). De äldre barnen har en större förståelse för vad begreppet 

matematik är och hur man använder det. De pratar om plus, minus och gånger och verkar 

förstå hur man använder dessa begrepp. När barnen berättar så har de sett filmklipp på 

Youtube som handlat om matematik. De pratade även om siffror samt att de räknat hemma 

med sina föräldrar och på förskolan under samlingar eller sagostunder. Föremål av olika 

slag anses ha en inverkan i hur dessa barn lär sig samt att med hjälp av dessa väcka deras 

intresse samt förståelse för matematik. Säljö skriver att vikten i det sociokulturella 

perspektivet är just hur det kollektiva och individen samspelar (2000, s. 18, 20). Här tolkar 

jag det som om barnen i samspel med andra och en del redskap får ett ökat intresse för 

matematik. 

6.2.2 Matematik i förskolan 

Att få barnen att förknippa matematik med speciella tillfällen eller situationer var något 

som befann sig svårt att genomföra under intervjuerna. I det rum som intervjun utfördes i 

fanns siffror uppsatta på väggen. Dessa siffror satt i en ordningsföljd från nummer ett till 

nummer 10. Det fanns även romerska siffror uppsatta på väggen nedanför talen ett till 10. 

Emilia (4 år) tittar på de romerska siffrorna medan hon pekar på de vanliga siffrorna och 

räknar alla tyst för sig själv. Enligt Rønning så är miljön en viktig faktor när det kommer 

till utforskandet av matematik. Barnen får bra erfarenheter av olika varierande matematiska 

begrepp när det upplever matematiken i sin omvärld på förskolan (2003, s. 15).  

 

Det var under tiden när jag lyssnar till Ville (4 år) som räknar ”ett, två, teh, fyla…”, som 

Emilia (4 år) uppmärksammar siffrorna på väggen och går fram till dessa. Hon börjar 

systematiskt räkna siffrorna samtidigt som hon pekar på respektive siffra. När hon pekar på 

siffran 10 upptäcker hon den romerska siffran X som finns placerad nedanför nummer 10 

och säger ”den här ser ut som en kryss”. Som intervjuare bekräftar jag hennes observation 

genom att svara ja. Efter en kort stund svalnar Emilias intresse och hon väljer att ta fram en 

låda med bokstäver som hon lägger upp på bordet. Det syntes tydligt att intresset nu 

övergått från siffror till bokstäver.  

 

Barnen tycks tappa intresset för samtalsämnet matematik och börjar istället prata kring 

bokstäver och vem som har vilken bokstav i sitt namn. Som intervjuare avvaktar jag lite 

och låter barnen visa och diskutera detta med mig och med varandra. Att låta barnen 

använda sig av olika material under en intervju kan minska på anspänningen och ibland 

hjälpa till att öka barnens svarsbenägenhet (Løkken & Søbstad, 1995, s. 110–111). Barnen 
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i denna intervju har dock svårt att hålla sig till samtalsämnet och som intervjuare 

bestämmer jag mig då att försöka få dem att återkomma till ämnet matematik. Jag frågar 

dem därför brukar ni räkna på samlingen? Ville (4 år) svarar snabbt ”ähh…tärningen!”. 

Emilia (4 år) fortsätter man brukar, man räknar hur många prickar det är på tärningen. 

Man slår och så får man räkna prickarna. Jag fortsätter med att fråga vet ni hur många 

prickar det är på tärningen då när ni räknar? Ville (4 år) är snabb på att svara ja thex. Det 

är thex, det är thex, det är thex (sex). Barnen berättar om hur man kastar tärningen och att 

den kan visa olika antal prickar varje gång någon kastar den. Syftet med användningen av 

tärningen framgår inte riktigt i barnens diskussion, men barnen har helt klart uppfattat 

prickarna och förstått att dessa är olika i antal på de olika sidorna samt att maxantalet 

prickar på en sida av tärningen är sex.  

 

Inom det sociokulturella perspektivet beskrivs begreppet artefakt som ett slags verktyg 

som med hjälp av människan ”blir levande”, och på så sätt kan detta verktyg samspela med 

oss för att hjälpa människan att inta ny kunskap (Säljö, 2000, s. 29 & 80).  I detta fall kan 

tärningen som används under vissa samlingar möjligtvis tolkas som en artefakt. Det kan 

vara ett verktyg som med interaktion med barnen bidrar till en kunskap där matematik är i 

fokus. Gejard nämner även att det är när dessa redskap sker i interaktion mellan människor 

som ett matematiserande sker (2018, s. 56, 57). 

 

Samlingarna på förskolan där intervjun genomfördes är ett exempel på tillfälle där barnen i 

samspel med förskollärare och barnskötare genomför olika aktiviteter som innefattar olika 

fokusområden. På denna förskola där intervjun genomfördes var det vanligt att på 

morgonsamlingen räkna alla barn som var närvarande, lediga eller av någon annan 

anledning inte befann sig på förskolan.  De räknade även vilka pedagoger som var på plats. 

Att vara närvarande som pedagog och låta barnen utföra olika matematiska aktiviteter 

tillsammans var viktigt. Kilpatrick menar att det är i samspel mellan olika parter som 

matematiska kunskaper kan läras ut. Tillsammans med en förskollärare som besitter en bra 

matematisk kunskap och barnens nyfikenhet samt intresse för ämnet är viktiga faktorer 

som bidrar till att matematik faktiskt lärs in (2001, s. 313).  

 

Inom det sociokulturella perspektivet nämns proximal utvecklingszon som ett viktigt 

begrepp. Begreppet innebär att individer kan prestera mer om de får rätt stöd och hjälp och 

på så sätt komma vidare i sin utveckling (Säljö, 2000, s. 120–123). Detta är något som jag 

kan tolka sker under de samlingar som förskolan genomförde. Barnen fick med stöd av 

pedagogen komma fram till hur många kompisar som var närvarande och på så sätt fick de 

hjälp att utveckla sin matematiska förmåga. Att denna förskola räknade antal barn och 

pedagoger på morgonen var information som jag sedan innan fått berättat för mig och 

något som förde mig in på följande fråga till barnen.  

 

Ni brukar ju också räkna hur många kompisar som är här på förskolan, eller hur? Emilia 

(4 år) berättar medan hon ägnar sig åt bokstäverna som hon nu lagt ut på bordet framför 

sig; 
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Ähm, det är faktiskt det är om, och då får man räkna hur många det är om man 

hinner…äh… om man hinner… om man hinner räkna det på samlingen. Ville (4 år) 

tillägger ja, ja, ja, ja…det är 10 styckena. Jag frågar då om han menar om det var 10 

stycken kompisar på förskolan just denna dag och han svarar att han tror det. Jag frågar 

vidare om han vet hur många som är hemma? Han svara då; Ehh…noll. Vidare diskuterar 

vi om antal kompisar på förskolan. 

 

Int: du tror det? 

Ville: det borde jag ta 

Int: Är det noll kompisar hemma idag? 

Ville: Men vet du vilken som är noll? (tittar mot väggen där det sitter siffror) 

Int: nä, kan du visa mig? 

Ville: Det är den där med två lingar (Pekar på en åtta som sitter på väggen) 

Int: tror du det? 

Ville: Jag tror det 

 

Sigrid (4 år) som varit tyst en stund medan hon ritar tittar nu upp från sin teckning och ser 

vilken siffra Ville (4 år) pekar på. Hon säger det ser ut som glasögon! Hon vänder åter 

blicken mot sitt papper och fortsätter att rita. Ville (4 år) går nu fram till siffran åtta som 

sitter på väggen, han tvekar och tittar på alla siffror. Till slut säger han Elle e noll den där 

som är föle ettan, den där? Ville hoppar för att nå, och pekar samtidigt med fingret på 

siffran noll.  

 

Barnen tycks inte vara medvetna om när de använder sig av matematiska begrepp eller 

matematik i aktiviteterna under förskolans dagliga samlingar. Endast när jag frågar 

följdfrågor där det nämns begrepp såsom siffror och antal verkar barnen uppmärksamma 

att det faktiskt är matematik som de arbetat med. Det kan vara när de till exempel använde 

tärningen och räknade dess prickar, eller när de räknade antal närvarande barn och 

pedagoger. Just räkna är något som barnen förknippar med matematik. De pratar även om 

både siffror och bokstäver och blandar även ihop dess innebörd under vårt samtal. Detta 

märks tydligt när Ville (4 år) säger Så här brukar jag räkna A, B, C… Ahlberg skriver om 

att barn kan ha olika uppfattningar om vad räkning innebär. En del kan uppfatta det som en 

ramsa, exempelvis en räkneramsa men att denna ramsa ibland kan innebära att barnet 

”räknar upp” alfabetet istället för med siffror (2000, s. 37).  

6.2.3 Matematik, räkna och siffror 

Under intervjun när vi pratade om begreppen matematik, räkna och siffror var det många 

av de yngre barnen som gång på gång började med att räkna. De räknade snabbt och 

långsamt. Flera siffror och ibland bara några få. Jag frågade barnen hur långt tror ni att 

man kan räkna? Ville (4 år) pekade på en låda full av magneter av olika geometriska 

former som stod på bordet framför oss och säger att han kan räkna alla magneter. Han 

börjar räkna ett, två, tre… femton, tehxon, sjutton, aton, tugo, tugoen, tugotvå, tugote, 

tugofya, tugofem, tugoex, tugohu, tugoåtta, tugonio, tugotio, tugoelva…och så fortsätter 

han. Ahlberg nämner att barn som räknar vidare med talet tjogotio efter 29 är något som är 
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logiskt för barn men också något som är svårt att bryta. När barn sedan lär sig denna 

tiotalsövergång mellan 29 och 30 minskar svårigheten att räkna (2000, s. 40). Vidare 

skriver Ahlberg att även om barn inte har utvecklat en fullständig taluppfattning, så möter 

dem ofta matematiken i vardagen på olika sätt, både hemma och i förskolan. Det kan 

exempelvis vara numret på bussen de åker med till förskolan, olika husnummer eller antal 

steg i trappan de går i. Hon menar också att barn ibland även anser att räkning kan innebära 

att man kan räkna kvantiteter av något (2000, s. 13).   

 

Jag vände min uppmärksamhet mot Nova (4 år) som satt bredvid mig, och som varit tyst en 

längre stund och frågar om hon kan räkna. Hon svarar att hon bara kan räkna en, men efter 

en stund räknar hon en, två, tre, fyra, fem, sex, sju, tretton, fjorton, sexton.  Hon tittar på 

mig och ler men vänder sedan sin uppmärksamhet åter igenom till den teckning hon målar.  

Emilia (4 år) har hämtat en platta med tillhörande knoppar och sitter och trycker ned dessa 

knoppar av olika färger och storlekar i plattan. Denna platta är full av små hål där dessa 

knoppar kan fästas och på sätt så kan barnen skapa mönster av knopparna som har olika 

färger och storlekar. Hon tittar på knopparna och räknar dem en, två, tre, fyra, fem, sex, sju, 

åtta, nio, tio! På plattan finns åtta knoppar och när Emilia räknar pekar hon på en knopp i 

taget, hon räknar dock två knoppar två gånger och får då fram resultatet 10. Jag frågar om 

hon vet hur många av hennes knoppar som är gröna. Hon svara att fyra av knopparna har 

färgen grön, vilket är helt korrekt. Hon kunde relativt snabbt se att det var fyra knoppar 

som var gröna, men när hon räknar alla knoppar så råkar hon räkna två knoppar två gånger 

och får då fel antal. Ahlberg nämner att barn som får möjlighet till många tillfällen under 

sin vardag för att upptäcka och utforska matematik på olika sätt, får större möjlighet till att 

öka sin matematiska förståelse (2000, s. 15). Ville tittar på när Emilia räknar sina knoppar 

och tittar sedan mot den glasburk som står framför och som är full med knoppar. Han säger 

Jag kan räkna så många som dom här plupparna! Jag frågar då hur många pluppar som 

han tror finns i burken. Nio stycken får svarar han. Sedan tittar han på burken igen, 

funderar och tycks komma fram till att det förmodligen finns fler pluppar än nio stycken i 

burken, det är nog mer säger han och ler. Det är när barn i samspel med olika föremål och 

människor som dem får nya insikter och större möjlighet till att utveckla sin matematiska 

förståelse. Yngre barn grupperar och ordnar gärna olika föremål utifrån föremålets form, 

massa eller mängd (Ahlberg, 2000, s. 36).  

 

De äldre barnens pedagog nämner för mig under intervjuns gång att de tillsammans med 

barnen har läst en bok som handlade om matematik och speciellt om ett avsnitt i boken 

som handlade om hur man delar. Reikerås med flera betonar vikten av att pedagoger i 

förskolan bör besitta en stor kunskap kring matematik och hur de ska använda det i lärande 

aktiviteter som utmanar barns tankar (2004, s. 17, 20, 24). Ett exempel som Ahlberg och 

Hamberger skriver om är att låta barnen få uppmärksamma likheter och skillnader när de 

delar på frukt eller mat vid måltiderna (1995, s. 6). Även Landgren nämner vikten av att 

pedagoger bör arbeta på ett sätt som utökar barnens matematiska tänk. Hon menar att om 

vi vuxna hjälper barn med att använda språket kan dem finna nya matematiska begrepp 

(2015, s. 79). Jag tolkar denna aktivitet med boken som en aktivitet som gjorde precis detta 
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vilket kan tydas i det Agnes (6 år) berättar medan hon gestikulerar och visar ringar i luften 

med hennes ena hand. 

 

Om delat har vi läst också, det är att det ska vara rättvist. Och minus, och plus finns det där 

och så finns det kryss. Kryss är plus och delat, minus mest men då ville han ha tre, fast det 

fick han inte. För det blev orättvist så dem fick dela i mitten och så blev det, och så fick alla 

en rund ring där och en rund ring där. 

(Agnes 6 år) 

 

Anton (5 år) avbryter Agnes (6 år) med att berätta att han vet vad 20 + 20 blir. Det vet jag 

40 svarar Anton. Oliver (5 år) tittar på Anton och utbrister Jag vet vad 40 + 40 blir, det 

blir 50, Aaa och 50 + 50 det blir 60. Anton tittar på Oliver och tycks fundera en stund. 

Sedan säger han Mmm, eh nä det är 50 minus 50 blir 60. Oliver ser på Anton och svarar 

Vad blir det då? Anton svarar snabbt att 50 +50 blir 100. Jag tolkar detta som om Anton 

har en stor kunskap när det kommer till räkning av stora tal, medan Oliver inte riktigt har 

kommit lika långt i sin matematiska förståelse.  

6.2.4 Sammanfattning – matematik är när man räknar 

Syftet med denna delstudie var att undersöka hur barn i förskolan uppfattar och erfar det 

matematiska arbetet.   

 

Begreppet matematik är något som de yngre förskolebarnen har svårt att förstå innebörden 

av och ett begrepp som kan innefatta så mycket mer än bara räkning. Det var först när jag 

gav ledande frågor till de yngsta barnen i intervjuerna, där jag bland annat frågade kan 

matematik vara när man räknar? som de kopplade begreppet till siffror och just räkna. De 

startade då att ramsräkna siffror. 

 

Under de samlingar som barnen deltog i på förskolan fick de hjälp av en pedagog att 

utforska sin matematiska omvärld. De räknade antal närvarande, samt frånvarande 

kompisar. De använde även vid enstaka tillfällen en tärning där de tränade på att räkna 

prickarna som tärningen visade efter att ha blivit kastad. Verktyg av olika slag tycktes vara 

vanligt att använda i det matematiska arbetet då jag sett under intervjun att böcker, spel och 

siffor på väggen spelat en viktig roll. Även de äldre barnen arbetade med material som 

hade matematiskt innehåll. Agnes (6 år) berättar för mig om kort med stjärnor på där både 

färgen på korten och antal stjärnor skulle passas ihop. Barnskötaren som närvarade under 

intervjun med de äldre barnen berättar tillsammans med Agnes (6 år) att de läst böcker där 

olika matematiska begrepp nämnts. De har då nämnt begreppet delat, och för att göra detta 

begrepp förståeligt har dem diskuterat vikten av att exempelvis dela på frukt eller andra 

saker med varandra så att alla får lika mycket. Även Youtube nämns av de äldre barnen 

som en viktig kanal där de sett olika matematiska inslag. Medan de yngre barnen 

ramsräknar så visar de äldre barnen ett större intresse för att räkna tal som exempelvis 10 + 

10. Anton (5 år) berättar även att han vet vad 50 + 50 blir.  
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De äldre barnen som till hösten 2019 ska börja skolan visade en större taluppfattning och 

förståelse för vad matematik var än de yngre barnen. De tyckets dock endast koppla 

begreppet matematik till att räkna på olika sätt och inte till något annat som exempelvis 

geometriska former. De yngsta barnen i intervjun ramsräknade gärna och visade även hur 

de räknade med hjälp av sina fingrar.  

 

Jag tolkar resultatet av denna studie som att barn i fyra till fem års ålder har svårt att förstå 

begreppet matematik och att de inte är medvetna om att det är just matematik som de 

arbetar med under en del av förskolans aktiviteter, om inte en förskollärare eller 

barnskötare synliggör och gör detta tydligt för dem. Barnen i intervjun som är fem till sex 

år gamla kopplar begreppet matematik till att räkna med plus, minus och delat. De har en 

större förståelse för vad matematik innebär och de har lättare att koppla matematik till de 

aktiviteter som de deltar i. Jag tolkar det dock som om att de behöver en del stöd av en 

pedagog för att påminnas om att det är en matematisk aktivitet de genomför. 
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7. Diskussion och konklusion 

I detta avsnitt kommer vi nu att vidare reflektera kring resultaten i respektive delstudie. Vi 

kommer att koppla resultaten till varandra, då vårt syfte är att undersöka hur förskollärare 

arbetar och tänker kring matematik i förskolan samt hur barnen uppfattar och erfar det 

matematiska arbetet. Diskussionen kommer också att relateras till tidigare forskning, 

teoretisk utgångspunkt, inledning och bakgrund. Det vi nu väljer att lyfta fram ser vi som 

ett bidrag till den forskning som finns kring matematik i förskolan, förskollärares arbete 

och tankar kring matematiken samt hur barn uppfattar och erfar det matematiska arbetet. 

7.1 Förskollärares syn på användandet av matematik 

Skolinspektionen genomförde 2017 en kvalitetsgranskning av det matematiska arbetet i 

förskolor runt om i Sverige. Resultatet visade att barnen ofta endast fick räkna exempelvis 

antal kompisar under dagens samling. Det visade också att möjligheten till andra 

matematiska begrepp begränsades (2010:800, s. 10). Lee har i sin intervjustudie med 

förskollärare kommit fram till att förskollärarna kunde mycket om vissa begrepp inom 

matematikområdena räkning, mätning och klassificering. Men när förskollärarna saknar 

kunskap om specifika begrepp så begränsas de meningsfulla matematiska interaktionerna 

med barnen. Detta då de av naturliga skäl inte går att fullfölja dem (2017, s. 239–241). Vi 

tolkar det som att Skolinspektionen möjligtvis har granskat förskolor där förskollärare 

troligtvis hade bristande kunskaper inom matematik. Men utifrån vår studie så kan vi se att 

vårt resultat inte stämmer överens med vad Skolinspektionens granskning visade. 

Förskollärarna som i vår studie intervjuades berättar hur de arbetar både medvetet och 

omedvetet med matematik i förskolan. De nämner även att frukt, olika former, bakning och 

rörelse med kroppen är material och aktiviteter som är en del av det matematiska arbetet.  

 

Vid fruktstunden är matematiken mer osynlig men då benämns begrepp såsom halv, 

hälften och delar vilket kan erbjuda barnen en större förståelse för begreppens innebörd. Vi 

kan utifrån förskollärarnas svar om det matematiska arbetssättet se likheter till det 

Johannesen och Wøien skriver om i sin artikel. De menar att interaktionen mellan 

förskollärare och barn är en viktig faktor för att hjälpa barn att utveckla sin matematiska 

förmåga. Även att kunna möta barn på deras nivå samt ta fasta på deras erfarenheter är en 

viktig del i det matematiska arbetet (2005, s. 354–363). Utifrån detta anser vi att det är av 

stor vikt att förskollärarna har en bred kunskap om matematiska begrepp för att på så sätt 

kunna hjälpa barnen att komma vidare i sin matematiska förmåga. 

7.2 Synliggörandet av matematiken 

Vi upplever utifrån intervjuerna att förskollärarna är tydliga med hur de arbetar med 

matematik samt vilka aktiviteter de använder sig av. Däremot arbetet med att synliggöra 

matematiken upplevde vi som bortglömd. Under intervjun med de yngre barnen nämndes 
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en tärning som ett redskap de använde under samlingen. Barnen berättade att tärningen 

hade olika antal prickar och att dessa kunde räknas. Det var när vi talade om begreppet 

räkning/räkna som barnen själva kom på att de ibland räknar prickarna på tärningen. Att 

denna aktivitet var matematisk var något barnen inte hade uppmärksammat. Att använda 

olika fysiska redskap i förskolan är något som inom det sociokulturella perspektivet nämns 

som artefakt. I detta fall kan tärningen vara en sådan artefakt. Enligt Säljö så är en artefakt 

ett verktyg som blir “levande” när den används av människor eftersom den då kan bidra till 

att skapa möjligheter för lärandet (2000, s. 29, 80).  

 

I intervjuerna är det endast två förskollärare som nämner miljön när de berättar om sitt 

arbete med matematik. Vi tolkar det som att förskollärarna fokuserar alldeles för mycket på 

görandet, vilket även Maja bekräftar i ett av sina uttalanden under rubriken arbetet med 

matematik i förskolan. Vi undrar om det kan vara så att de missförstod frågan och missade 

att berätta om miljön eller om förskollärarna inte ser miljön som en möjlighet att 

synliggöra matematiken i. Vi kan i intervjun med barnen tyda att det fanns matematiskt 

material tillgängligt för barnen. Barnen uppmärksammar siffror på väggen och leker med 

magneter i geometriska former. De leker även med plast-ploppar som de fäste på en platta 

med hål i. Dessa ploppar fanns i olika storlekar och färger och som sedan under intervjuns 

gång sorterades. Precis som Ahlberg skriver så är det viktigt att barn får möjlighet till att 

utforska och upptäcka matematik på flera sätt. Hon menar även att ju fler möjligheter som 

skapas till att använda olika material ju mer ökar barnens matematiska förståelse (2000, s. 

15).  Den nya läroplanen som träder i kraft i juli 2019 har i sina riktlinjer krav på att 

förskollärarens ansvar i undervisningen nu innefattar att utveckla både det pedagogiska 

innehållet, samt miljöer i förskolan som inspirerar till utveckling och lärande kring barnens 

intresse (98/18, s. 19). Vi ser att de blir en ambivalens kring målen i den nya läroplanen då 

de pratar och refererar till målen som handlar om matematik. Vi frågar oss om inte den nya 

punkten 2.7 “Förskollärares ansvar i undervisningen” (98/18, s. 19) borde vara av ännu 

större vikt att tolka och eftersträva då denna punkt inte finns i den nuvarande läroplanen? 

7.3 Arbetet med matematik  

Samtliga förskollärare nämner hur de arbetar med matematiken på ett lekfullt men 

medvetet sätt. Leena nämner hur hennes arbete kring matematiken sker i aktiviteter såsom 

bakning, rörelse med mera och att hon då medvetet använder sig av viktiga begrepp för att 

synliggöra matematiken i vardagen. Molly berättar att hennes arbete med den medvetna 

matematiken sker främst under samlingar med hjälp av material som hon benämner som 

“språkpåsar”. I dessa påsar finns material för att kunna arbeta medvetet med matematik. 

Hon nämner också att matematiken inte enbart är i styrda aktiviteter utan att den också 

finns i leken. Hennes upplevelser är att barnen förstår på ett annat sätt när de får göra med 

kroppen. Julia nämner i likhet med Molly och Leena att matematiken sker medvetet på ett 

lekfullt sätt. Hon nämner hur matematikhörnan på hennes förskola växt fram och erbjuder 

barnen mängder av matematiskt material. Däremot reflekterar Julia kring synliggörandet 

av hennes verbala kommunikation kring matematiken. Hon säger: Man kanske skulle 

kunna vara tydligare med att säga eller jag vet inte om man ska göra det men typ såhär nu 
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är det matematik. Även under intervjun med Nina går tankarna åt detta håll, att det 

praktiska arbetet sker medvetet men att det verbala arbetet tappas bort på vägen. Utifrån 

barnintervjuerna kan vi se en liknelse till det Nina och Julia nämner kring arbetet med att 

benämna de aktuella begreppen i matematikarbetet. Under intervjun ställdes frågan 

berättar fröken när ni ska arbeta med matematik? De äldre barnen svarar att deras 

pedagoger gör det, medan de yngre barnen inte svarar alls. Vi tolkar det som att 

matematiska begrepp är något som benämns oftare i samspelen med de äldre barnen, men 

att arbetet mer är att “göra” matematik med de yngre barnen. Även om det matematiska 

arbetet genomförs på olika sätt bland åldersgrupperna så tolkar vi att det sker ett samspel 

vilket vi ser går åt det sociokulturella perspektivet. Förskollärarna nämner materialet som 

en viktig del i det medvetna arbetet. Vi ser en liknelse till detta resonemang som Reikerås 

med flera hävdar. Språket bör vara ett redskap mellan tänkande och kommunikation, och 

att det är förskollärarens ansvar att hitta både ett språk och en metod som fungerar för att 

ett kunskapsutbyte ska kunna ske (2004, s. 17, 20, 24).  

 

Vi tolkar det utifrån barnens perspektiv som att pedagogerna har förståelse för själva 

görandet av aktiviteter, men att de glömmer bort den verbala delen kring begreppen i 

samspel med görandet. Vi anser att medvetenheten av begreppsanvändandet behöver lyftas 

så att det sker en medvetenhet hos pedagogerna för att på så sätt skapa rätt förutsättningar 

till ett framtida lärandet. Ger vi barnen rätt förutsättningar så hjälper vi dem att ta nästa 

steg i sitt matematiska lärande. Detta nämner även Björklund som har i sin studie kommit 

fram till att språket får en ny innebörd när det sätts ihop med matematik. Det blir då en 

gemensam förståelse av både innehåll och innebörd i berörd situation (2008, s. 81, 87–89).  

 

Slutligen kan vi se att detta även går i linje med vårt teoretiska perspektiv, och begreppet 

scaffolding. Inom det sociokulturella perspektivet står begreppet för att förskolläraren ska 

kunna vägleda barnen genom att ge ny kunskap så att de kan komma vidare i sin 

utveckling. Stödet ska successivt kunna minskas och tillslut kommer barnet att kunna 

behärska den nya kunskapen på egen hand (Säljö, 2014, s. 305–306). Vi kan då se att om 

förskolläraren använder begrepp som en del i sin matematiska undervisning kan barnen ges 

förutsättningar att erövra nya kunskaper och få en ökad medvetenhet för matematikens 

bredd. 

7.4 Konklusion 

Resultaten i vår studie visar att förskollärare arbetar på ett framförallt medvetet sätt med 

matematik i förskolan, samt att tankar kring deras matematik användande är att matematik 

är allt. Samtliga förskollärare lyfter fram läroplanen som ett stöd för att kunna arbeta med 

matematiken. Flera av de intervjuade förskollärarna nämner att en svårighet i arbetet med 

matematiken är skillnader i utbildning mellan förskollärare och barnskötare och att 

ämneskunskaperna skiljer sig åt. Vi ser också i resultatet att förskollärarna arbetar 

medvetet med matematik men att det finns brister i användandet av matematiska begrepp. 

 

Resultatet visade även att barnen som deltog i intervjun inte uppfattade när de arbetade 
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med matematik i förskolan. Det var endast när förskolläraren eller annan pedagog 

uppmärksammade och synliggjorde det matematiska arbetet, som barnen förstod att 

aktiviteten innehöll matematiska inslag. Vi kunde även se utifrån intervjuerna att barnens 

spontana förståelse för matematik var att räkna med siffror. Geometriska former, 

prepositioner och andra matematiska begrepp tycks vara något som barnen inte förstår som 

matematiska. Det vi kan se är att förskollärare bör använda sig av flera matematiska 

begrepp och tydliggöra när det är matematik dem arbetar med i förskolans olika aktiviteter. 

Om förskollärare blir bättre på att använda sig av flera matematiska begrepp i sin 

undervisning, kan detta leda till att barn får en ökad förståelse för att matematik finns 

överallt i deras vardag. 

7.5 Fortsatt forskning 

Skulle fortsatt forskning bedrivas utifrån denna studie hade vi kunnat genomföra 

observationer på de förskollärare som intervjuats. Observationerna hade vi kunnat använda 

som metod för att jämföra deras svar i intervjuerna med det vi såg under observationerna. 

Det finns ett intresse av att undersöka om deras praktiska arbetet kring matematiken 

överensstämmer med vad de talar om i sitt arbete. Vi ser även ett intresse kring barnens 

matematik, där observationer skulle vara betydelsefulla för att få möjlighet att se hur 

barnen arbetar med matematiken i praktiken. Detta då vi sett i vår studie att barnen haft 

svårt med att förklara vad matematik är och hur de använder sig av matematik. En annan 

vidare aspekt kring forskning skulle kunna vara att jämföra förskollärare och barnskötares 

matematikarbete då det under våra intervjuer framkommit att kunskapsskillnader inom 

matematik finns mellan yrkesgrupperna. 
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9. Bilagor 

9.1 Medgivandeblankett till förskollärare 

Studien kommer att handla om förskollärares tankar och arbete kring matematik i 

förskolan. Denna studie kommer att utföras inom ramen för ett självständigt arbete. 

Studien utförs av Anette Golve och Caroline Lundkvist som går sista terminen på 

förskollärarprogrammet, Institutionen för pedagogik, didaktik och 

utbildningsstudier vid Uppsala universitet. 

  

Jag ger härmed mitt medgivande till att medverka i ovan nämnda studie kring 

förskollärares tankar och arbete kring matematik i förskolan. 

  

Jag har tagit del av informationen om studien och jag är införstådd med att jag kommer att 

intervjuas, samt att texter om mig kommer att analyseras.  

  

Jag vet att ingen obehörig får ta del av insamlade data, och att data kommer att förvaras på 

ett sådant sätt att ingen kan identifieras så att identiteten röjs. 

  

Jag har informerats om att ingen ekonomisk ersättning utgår samt att min medverkan är 

frivillig och när som helst kan avbrytas av båda parterna. 

  

  

Intervjupersonens namn: ……………………………………………. 

  

  

...................................................................... 

Ort och datum                                                                          

  

  

....................................................................... 

Underskrift 

  

Student: Anette Golve 

e-post: Anette.Golve.7375@student.uu.se 

  

Student: Caroline Lundkvist 

e-post: Caroline.Lundkvist.5946@student.uu.se 
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9.2 Informations och medgivandeblankett till vårdnadshavare  

 

 

Information till vårdnadshavare i berörd förskola om studien. 

 

Information om en studie av matematik i förskolan 

Vi är lärarstudenter som går sista terminen på förskollärarprogrammet och har påbörjat ett 

självständigt arbete vid Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier, 

Uppsala universitet. 

Denna studie grundar sig i hur barn ser på matematik i förskolan. Vi är intresserade att 

utifrån vårt syfte, undersöka barnens upplevelser av sin matematikundervisning i förskolan 

samt hur barnen upplever matematiken runt dem i sin vardag. 

 

Deltagandet i studien innebär att vi kommer att intervjua ert barn vid ett tillfälle som 

beräknas ta ca 20 min. Vi kommer att samla in data genom att intervjua och dokumentera 

det barnen berättar under en intervju utan att medverka på annat sätt och utan att påverka 

barnets vanliga aktiviteter. Vi kommer att använda en mobiltelefon för att kunna spela in 

ljud samt använda oss av penna och papper för att anteckna stödord under intervjun. 

 

Datainsamlingen kommer att ske under mitten av mars månad. Insamlade data kommer att 

analyseras under innevarande termin. Data kommer att hanteras och förvaras på sådant sätt 

att ingen obehörig kan ta del av den, samt avskilt från personuppgifter. I redovisningar av 

studien kommer alla personuppgifter vara borttagna.  

 

Deltagandet i studien är frivilligt. Deltagandet kan avbrytas när som helst, även efter att 

datainsamlingen är genomförd. Ingen ekonomisk ersättning utgår.  

 

Om ni är positiva till deltagande, prata med ert barn om detta och fråga om barnet är villigt 

att delta. Därefter undertecknar ni den medföljande blanketten om medgivande och lämnar 

in den till kvadratens personal på förskolan. Om ni har ytterligare frågor angående studien 

går det bra att kontakta oss eller vår handledare innan ett beslut tas (se nedan för 

kontaktuppgifter).  

 

Studiens handledare: Gabriella Gejard 

 e-post: gabriella.gejard@edu.uu.se 

 

Uppsala den 2019-03-06 

 

Anette Golve e-post: Anette.Golve.7375@student.uu.se 

 

Caroline Lundkvist e-post: Caroline.Lundkvist.5946@student.uu.se 

 

 

 

gabriella.gejard@edu.uu.se
Anette.Golve.7375@student.uu.se
mailto:Caroline.Lundkvist.5946@student.uu.se
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Medgivande till deltagande i en studie 

Studien, som kommer att handla om matematik i förskolan, kommer att utföras inom 

ramen för ett självständigt arbete. Studien utförs av Anette Golve och Caroline Lundkvist 

som går sista terminen på förskollärarprogrammet, Institutionen för pedagogik, didaktik 

och utbildningsstudier vid Uppsala universitet. 

 

Jag ger härmed mitt medgivande till att mitt barn medverkar i ovan nämnda studie.  

Jag har tagit del av informationen om studien. Jag är införstådd med att mitt barn kommer 

att intervjuas i sin förskolemiljö, samt att det mitt barn kommer prata om kommer att 

analyseras. Jag har förklarat för mitt barn vad studien innebär och jag har uppfattat att mitt 

barn har förstått detta och vill delta i studien. Jag vet att ingen obehörig får ta del av 

insamlade data, och att data förvaras på ett sådant sätt att deltagarna inte kan identifieras.  

Jag har informerats om att ingen ekonomisk ersättning utgår samt att mitt barns medverkan 

är frivillig och när som helst kan avbrytas, både av mig och av mitt barn.  

 

Barnets namn: ……………………………………………. Födelseår: …………………… 

 

 

1. Förälders/Vårdnadshavares namn: ……………………………………………… 

 

Adress: …………………………………………………………………………….. 

 

Telefon: ……………………………………………………………………………. 

 

2. Förälders/Vårdnadshavares namn: ………………………………………………. 

 

Adress: ……………………………………………………………………………… 

 

Telefon: ……………………………………………………………………………… 

 

....................................................................... 

Ort och datum    

 

....................................................................................................................................... 

Underskrift vårdnadshavare 1  Underskrift vårdnadshavare 2 

 

....................................................................... 

Barnets underskrift (om möjligt) 
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9.3 Intervjufrågor 

 

Förskollärare: 

Bakgrund: 

• Ålder 

• Utbildning 

• Examen, år 

• Antal år som verksam förskollärare 

• Har du fått någon fortbildning om just matematik? 

• Om ja: Hur mycket var det? Vad handlade det om? 

 

Arbetet kring matematik: 

• Vad är matematik för dig? 

• Hur ser du på matematik i förskolans verksamhet? 

• Använder du matematik medvetet i barngruppen?  

• Hur arbetar du med matematik i barngruppen?  

Följdfråga: Vid vilka tillfällen, med vilket material? 

• Hur synliggör du matematiken för barngruppen? 

• Varför arbetar du med matematik med barnen?  

• Finns det några begränsningar eller svårigheter med att arbeta kring matematik på 

din avdelning  

• Har läroplanens, Lpfö 98, mål att matematik skall synliggöras redan i förskolan 

påverkat ert arbetssätt med matematik i barngruppen? 

• Har din syn på matematik förändrats genom åren, från outbildad till idag? 

 

 

Barn: 

• Vet du/ni vad matematik är för något? 

• När kan man använda matematik? 

• Använder du matematik? När, hur? 

• Kan man använda material här på förskolan när man lär sig matematik? Hur, 

varför? 

• Brukar ni använda matematik här på förskolan? När, hur? 

• Berättar fröken när ni ska arbeta med matematik? När, hur? Om inte? 

• Brukar ni träna på matematik med fröken? 


