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Sammanfattning 
 

Syftet med denna studie är att undersöka hur förskollärare beskriver sitt arbete med 
undervisning inom matematik, för att uppnå förskolans läroplansmål. Studiens 
forskningsfrågor är: Hur beskriver förskollärarna sitt arbete med matematik i förskolan för 
att främja barns lärande i matematik, Vilka förutsättningar anser förskollärarna är 
betydelsefulla för att kunna bedriva matematikundervisning? och Hur uppfattar 
förskollärare matematik och sitt undervisningsuppdrag? Studien utgår och analyseras 
utifrån ett didaktiskt perspektiv och Bishops teorier om matematiska aktiviteter. Med hjälp 
av det didaktiska perspektivet har vi fått syn på förskollärares uppfattningar och kompetenser 
om matematikundervisning relaterat till den didaktiska pyramiden, men även synliggjort 
förskollärarens didaktiska val relaterat till Bishops matematiska aktiviteter för att uppnå 
förskolans läroplansmål inom matematik. Studien är baserad på kvalitativa samtalsintervjuer 
med förskollärare som arbetar med yngre och äldre barngrupper i förskolan. Studiens resultat 
visar att förskollärarna har en positiv inställning till att bedriva matematikundervisning och 
att det bör ske i lekfulla former både i spontan och planerad undervisning. Vidare att det 
behövs kompetens i matematik och tillgång till varierat material, för att kunna bedriva 
matematikundervisning. Studiens resultat visar på olikheter i de metoder som används i 
arbetet med yngre och äldre barn, för att främja barn lärande inom matematik. De yngre 
barnen ges möjlighet till att uppleva matematiken med kroppen och med konkret material, 
såsom bygg- och konstruktionsmaterial. Medan resultatet visar att äldre barn får möjlighet 
till att använda varierat material som är konkret och standardiserade mätinstrument, för att 
underlätta barnens förståelse för matematik. Men det finns även åsikter att använda kroppen 
för att mäta skillnader och likheter inom matematiken. 

Nyckelord: Matematik, Bishops matematiska aktiviteter, didaktiskt perspektiv, 
förskollärare, undervisning, lärande, kvalitativ intervju. 
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1. Inledning 

Utifrån vår erfarenhet vid praktik inom förskollärarprogrammet och arbete som vikarie i 
förskolan, har vi upplevt en variation gällande förskollärarens kompetens inom planerad 
matematikundervisning. Vi har även upplevt att matematiken inkluderas i andra ämnes 
undervisningar och i vardagliga rutiner. Vilket kan leda till att ämnet matematik kommer i 
skymundan i förskolans undervisningar. Vi anser därmed att matematik behöver 
uppmärksammas mer i förskolans undervisningar. Barnen ska få möjlighet att utveckla 
grundläggande kunskaper inom matematik utifrån förskolans läroplansmål. Men vi menar 
även att det är viktigt att barnen får erfara grundläggande kunskaper inom matematik tidigt, 
eftersom matematiken finns överallt i vårt samhälle. Björklund betonar matematik som ett 
betydelsefullt redskap i vardagen, därmed blir det viktigt att matematik lyfts fram tidigt i 
förskolan. Matematik är något som finns vardagligt i vår kultur och miljö, således får det en 
betydelse för det livslånga lärandet i barnets utveckling (2012, s. 19). 

I den nya läroplanen för förskolan 2018 har begreppet undervisning tillskrivits i utbildningen 
(Lpfö18, 2018, s. 7). I förskolans läroplan står det att ”undervisning i förskolan ska ske under 
ledning av förskollärare och syfta till barns utveckling och lärande genom inhämtande och 
utvecklande av kunskaper och värden”. Förskolläraren ansvarar att undervisningen ska 
sträva mot de målstyrda processerna som lyfts fram i läroplanen (Lpfö18, 2018, s. 19). Enligt 
Skolinspektionens kvalitetsgranskning behöver förskollärare utveckla arbetet och sin 
kompetens inom matematik, samt utgå från samtliga läroplansmål inom det aktuella 
matematikområdet (Skolinspektionen, 2017, s. 6).  

Vi anser därmed att det är intressant och betydelsefullt att undersöka matematikundervisning 
i förskolan, eftersom rapporten från Skolinspektionen visar på att kompetensen är bristfällig 
inom matematik. 
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2. Bakgrund 

I följande kapitel presenteras matematikens betydelse i ett historiskt- och nutida perspektiv. 
Vi kommer även beskriva förändringar inom förskolans läroplan inom matematik och det 
tillkommande begreppet undervisning. 

2.1 Matematikens betydelse i ett historiskt perspektiv 

Matematik är ett fenomen som har varit viktigt inom barns uppfostran och socialisation 
sedan långt tillbaka i tiden. Redan från antiken ansåg grekerna att matematik var ett viktigt 
kunskapsämne som ska prioriteras högt. Under 1800-talet i Europa skedde det en 
industrialisering och urbanisering, vilket innebar att föräldrarna behövde arbeta och 
barnpassning i institutioner blev därmed en given plats för barnen. Barnpassningen bedrevs 
bland annat i barnträdgårdar, en innovation som brukar spåras till den tyska pedagogen 
Friedrich Wilhelm August Fröbel (1782–1852). Tanken med barnträdgårdar var att barns 
utveckling skulle främjas i en stimulerande, lekfull och omsorgsfull miljö. Fröbel ansåg även 
att matematik var betydelsefullt, vilket lyfts fram i hans pedagogik där yngre barn redan 
tidigt skulle utveckla kunskaper inom ämnet. Fröbel utvecklade därmed så kallade lekgåvor 
som skulle stimulerar barn på ett lekfullt sätt att “undersöka, analysera, jämföra, sortera, 
upptäcka olikheter och likheter, samt att minska, öka eller dela mängder på varierande sätt”. 
I början av 1900-talet levde Fröbels tankar kvar, men det blev allt viktigare med omsorg och 
en hemlik miljö istället för målstyrda processer för lärande (Björklund, 2012, s. 31). 

Senare under 1970–1980 talet var Piagets utvecklingspsykologiska teorier centrala inom 
barns lärande. Inom teorin finns det olika kompetensnivåer som barnen behöver uppnå, för 
att kunna komma vidare till nästa nivå i sin utveckling. Barnens lärande stimulerades därmed 
på ett mer strukturerat och förbestämt sätt än Friedrich Fröbels tankar som uppmuntrade 
barnen att utforska på ett lekfullt sätt. Utifrån det utvecklingspsykologiska synsättet blir 
matematik inte relevant för yngre barns lärande och utveckling, eftersom barnen inte anses 
uppnå dess kognitiva kompetensnivå. Fortsättningsvis under 1990-talet framträdde det ett 
mer barncentrerat synsätt, där alla barn fick större möjlighet till delaktighet och inflytande 
att påverka verksamheten i förskolan. Pedagogens uppgift var att följa barnets perspektiv, 
vilket innebär att pedagogen följer barns intresse och nyfikenhet för att skapa meningsfulla 
lärandesituationer (Björklund, 2012, s. 31–32). Tillsynes har synen på barns förmågor att 
kunna ta till sig undervisning i matematik förändrats under de senaste tvåhundra åren.  

2.2 Förändringar inom förskolans styrdokument inom matematik 

I tidigare styrdokument och riktlinjer före 1998 har matematik funnits med i förskolan, men 
det har inte varit ett högt prioriterat ämne. Förskolan fick sin första läroplan 1998, där 
matematiken fick en mer betydande roll genom att två strävansmål tillsattes. Läroplanen 
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lyfte även fram lärarnas ansvar att planera och genomföra arbete med matematik, för att 
främja varje barns utveckling och lärande inom matematik. Senare år 2010 revideras 
förskolans läroplan och matematik blir mera synligt och ytterligare två mål tillkommer inom 
matematik. Det tillkom även ett ansvar för förskolläraren att stimulera och utveckla barns 
lärande och barnen får erfara matematiken på ett lustfyllt samt meningsfullt sätt (Doverborg, 
2018, s. 10–11). Läroplanen för förskolan reviderades ytterligare en gång 2016, dock skedde 
det inte några stora förändringar inom ämnet matematik (Lpfö98, 2016).  

År 2017 beslutade regeringen att läroplanen för förskolan behövdes göras om igen. 
Skolinspektionen kvalitetsgranskningar visade att det förekom stora skillnader på hur 
förskolor utför det pedagogiska uppdraget (Regeringen, 2020-03-06). Skolverket fick ett 
uppdrag av regeringen att komma med ett förslag till revidering av förskolans läroplan. 
Genom detta fick enskilda förskollärare och lärarförbundet vara delaktiga i utförandet av 
förändringen gällande läroplanen, genom att ge förslag och synpunkter. Något som lyftes 
fram var otydligheten angående ansvarsuppdraget gällande undervisning (Lärarförbundet, 
2020-03-06). I och med detta har det tillkommit ett nytt avsnitt i den nya läroplanen 2018 
för förskolan angående förskollärarens ansvar inom undervisning. I förskolans läroplan står 
det att det är förskollärarens ansvar att undervisningens innehåll ska stimulera barns 
utveckling samt lärande för att uppnå läroplanens mål. Förskolläraren ansvarar även för att 
hela arbetslaget genomför och medverkar gemensamt i undervisningen. Vidare ska 
förskolläraren planera undervisningstillfället och ska utgå från barns tidigare erfarenheter 
och dess intressen, samt kopplas till läroplanens mål (Lpfö18, 2018, s. 19). 

2.3 Matematikundervisning 

Björklund och Palmér skriver att begreppet undervisning har blivit ett laddat ord i förskolan. 
Inom matematikundervisning finns det olika uppfattningar gällande om det är viktigt att 
undervisa matematik. Vissa förskolor tycker att det är viktigt att undervisa i matematik och 
andra tycker det inte passar in i förskolan eftersom det blir för skollikt (2018, s. 203–204). 
Dock har förskolan ett utbildningsuppdrag och inom detta ingår undervisning, som ska 
stimulera och utmana barnen till utveckling och lärande relaterat till förskolans läroplans 
mål (Lpfö18, 2018, s. 7). Förskolans läroplan innehåller tre mål som handlar om matematik, 
därmed måste matematik undervisas och vara ett innehåll i förskolan. I förskolans läroplan 
står det att barnen ska få möjlighet till att utveckla sin:  

 -       förmåga att använda matematik för att undersöka, reflektera över och pröva olika 
lösningar av egna och andras problemställningar, 

-        förståelse för rum, tid och form, och grundläggande egenskaper hos mängder, mönster, 
antal, ordning, tal, mätning och förändring, samt att resonera matematiskt om detta, 

-        förmåga att urskilja, uttrycka, undersöka och använda matematiska begrepp och samband 
mellan begrepp (Lpfö18, 2018, s. 14). 
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Slutrapporten från Skolinspektionen redovisar att matematikundervisningen på ett flertal 
förskolor är bristfälliga och av låg kvalitet. Detta beror främst på att det brister i de 
målinriktade arbetet inom matematik i barngrupperna i förskolan. Det kan även vara på 
grund av att pedagogerna saknar kompetens inom ämnet matematik, som in sin tur påverkar 
deras självtillit att undervisa. Detta leder till att matematik sker spontant i vardagliga 
situationer, vilket i sin tur kan leda till att alla barn inte får samma möjlighet till ett lärande 
i matematik ( Skolinspektionen, 2017, s. 15, 18). Ytterligare något slutrapporten visar är att 
matematikundervisningarna är begränsade till räkning, grundläggande taluppfattning och 
förståelse för samband mellan olika matematiska begrepp, samt att barnen knappt ges 
möjlighet till att resonera och problematisera kring matematik (2017, s. 5). Dock visar vissa 
granskade förskolor att barnen ges goda förutsättningar att utvecklas och lära sig om 
matematik. Detta genom att personalen arbetar medvetet med planerad och spontan 
undervisning i matematik och att de utgår från förskolans läroplansmål (2017, s. 16).  

I och med att undervisning har skrivits in i läroplanen, blir det tydligt att 
undervisningsbegreppet blir centralt inom förskolan. Detta innebär även att förskollärare 
behöver ha kompetens att kunna undervisa och kunskap om ämnet som ska undervisas. Hur 
kommer dessa krav påverka undervisningen och förskollärarens arbete inom matematik? Det 
vill vi forska vidare om, därmed undersöker denna uppsats förskollärares uppfattningar om 
matematikundervisning för att uppnå förskolans läroplansmål.  
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3. Syfte och frågeställningar 

Syftet med denna studie är att undersöka hur förskollärare beskriver sitt arbete med 
undervisning inom matematik, för att uppnå läroplanens mål. Forskningsfrågorna knyter an 
till förskollärare som arbetar med yngre barn respektive äldre barn. Delstudie 1 syftar till 
förskollärare som arbetar med yngre barn i förskolan. Delstudie 2 syftar till förskollärare 
som arbetat med äldre barn i förskolan.  

Forskningsfrågor: 

• Hur beskriver förskollärarna sitt arbete med matematik i förskolan för att främja 
barns lärande i matematik? 

• Vilka förutsättningar anser förskollärarna är betydelsefulla för att kunna bedriva 
matematikundervisning? 

•  Hur uppfattar förskollärare matematik och sitt undervisningsuppdrag?  
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4. Teori  

I följande kapitel presenteras denna studies teorier. Denna studie utgår från ett didaktiskt 
perspektiv och Bishops teorier om matematiska aktiviteter. Med hjälp av det didaktiska 
perspektivet kan vi synliggöra förskollärares uppfattningar och kompetenser om 
matematikundervisning relaterat till den didaktiska pyramiden, men även synliggöra 
förskollärares didaktiska val relaterat till Bishops matematiska aktiviteter för att uppnå 
läroplanens mål inom matematik. 

4.1 Didaktik 

Didaktik är centralt i och med att undervisningsbegreppet har tillkommit i den nya läroplanen 
för förskolan 2018, där förskolläraren har fått ansvar för undervisning och hur den ska 
planeras. Förskolans läroplan anger riktlinjer för förskolläraren val inför undervisning, men 
det är många faktorer som avgör vilka val som avslutningsvis görs. Faktorer som påverkar 
kan vara oreflekterade traditioner eller vanor som finns hos förskollärarna. För att främja en 
medvetenhet hos förskollärarna kring valen de gör är att ställa det didaktiska frågorna 
(Hjälmeskog. m.fl. 2020, s. 43). De didaktiska frågorna är Vem? Vad? Varför? Hur? 
Frågorna handlar om vem det är som ska undervisas, vad är centralt att barnet ska lära sig 
och vad är målet med undervisningen, varför är detta innehåll relevant, hur ska 
undervisningen genomföras och på vilket sätt ska barnet lära sig (Wahlström, 2016, s. 131).  

Didaktik förekommer i undervisning som sker både planerat och spontant. Med hjälp av 
didaktik kan förskolläraren planera, undersöka och analysera lärandet som sker. En modell 
som förskolläraren kan använda som stöd är den didaktiska triangeln. Den didaktiska 
triangeln innehåller tre komponenter innehåll, förskollärare och barn, som samspelar med 
varandra i en undervisning. Mellan varje komponent finns det en relation och för att förstå 
en relation måste förskolläraren ha kunskap om samtliga. Vilket betyder att alla relationer är 
beroende av varandra. Den första relationen, är mellan förskolläraren och innehållet vilket 
innebär den kunskap förskolläraren har om ämnet som undervisas och hur hen väljer att 
framställa det för att anpassa barngruppen. Den andra relationen är mellan barnet och 
innehållet vilket handlar om den relation barnet har till ett specifikt innehåll, till exempel om 
barnet har tidigare erfarenheter och upplevelser om innehållet. Den tredje relationen är 
mellan barnet och förskolläraren, relationen betecknas som ett ömsesidigt samspel mellan 
barnet och förskolläraren (Hjälmeskog m.fl. 2020, s. 25–26). 

  

 
 
 
 
   Didaktisk triangel (Hjälmeskog. m.fl. 2020, s. 27)                   Didaktisk pyramid (Hjälmeskog. m.fl. 2020, s. 32). 



 

7 
 

4.2 Didaktiska pyramiden 

Hjälmeskog m.fl. lyfter fram en utvidgad didaktisk triangel som innehåller fler komponenter, 
som heter den didaktiska pyramiden. Med den didaktiska pyramiden kan fler komponenter 
och relationer synliggöras. I och med att pyramiden är flerdimensionell kan fler barn ingå i 
modellen och inte endast ett barn, vilket skapar en relation mellan barnen där de kan utveckla 
kunskap tillsammans i en social interaktion. Ytterligare en komponent i den didaktiska 
pyramiden är miljön, vilket bildar en relation mellan förskolläraren och miljön samt en 
relation mellan barnet och miljön. I relationen mellan förskollärare och miljö påverkas denna 
relation av de förutsättningar och val förskollärare väljer att använda. Vidare i relationen 
mellan barn och miljön handlar denna om barnets tidigare erfarenheter kring miljö och 
material (2020, s. 31–32, 34). 

För att relationerna i den didaktiska pyramiden ska fungera bör förskolläraren ha olika 
kompetenser såsom didaktisk kompetens, ämneskompetens och social kompetens. Didaktisk 
kompetens handlar om att kunna välja ut vilket innehåll som ska undervisas och även ha 
kännedom om att det finns olika val. Dessutom genom att välja ett innehåll behöver 
förskolläraren kompetens att omgestalta ämnet till ett innehåll som passar barngruppen vid 
undervisningstillfället. För att uppnå didaktisk kompetens behöver förskolläraren därmed 
även ämneskompetens och social kompetens. Ämneskompetens innefattar ämneskunskaper 
inom olika ämnen som förskolläraren behöver för att kunna undervisa och uppnå läroplanens 
mål. Det är även viktigt att förskolläraren har kunskap hur ämnet kan undervisas och hur det 
anpassas till barngruppen. Social kompetens innehåller många olika aspekter, en av dessa är 
den pedagogiska relationen som finns i den didaktiska pyramiden (Hjälmeskog, m.fl. 2020, 
s. 36–37). I den pedagogiska relationen är det viktigt att förskolläraren är medveten om den 
maktposition som förskolläraren har i mötet med barnet. Förskolläraren anses ha mer 
erfarenhet, kompetens och har mer makt än barnet. Ömsesidig tillit mellan förskollärare och 
barnet blir därmed centralt i undervisning, förskolläraren behöver vara öppen och inte 
kategorisera vad barnet kan samt inte kan (Hjälmeskog, m.fl. 2020, s. 29–30). 

4.3 Bishops matematiska aktiviteter 

Bishop har genomfört en studie där han har undersökt vad olika kulturer har gemensamt när 
det handlar om att utveckla matematik i olika aktiviteter. Studien visade att olika kulturer 
har gemensamma och grundläggande matematiska aktiviteter och principer. De olika 
matematiska aktiviteterna Bishop identifierade var lek, förklara, lokalisera, design, mäta och 
räkna. Han menade att dessa grundläggande matematiska aktiviteter är ett hjälpmedel att 
utveckla barns matematiska förståelse i förskolan (Helenius, m.fl. 2016, s. 14, 16). Bishops 
perspektiv på matematik har även inspirerat förskolan läroplansmål gällande matematik och 
finns med i bakgrundsmaterialet till förskolans läroplan (Helenius, m.fl. 2016, s. 25). 

Lek 
Förskolans läroplan lyfter fram vikten av lek och att lärandet ska ske genom lek. I lek sker 
det oftast någon form av lärande, till exempel när barnen leker rollekar övar de sociala roller 
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och i brädspel kan de öva sig på att räkna (Helenius, m.fl. 2016, s. 29). Leken kan vara en 
matematisk aktivitet, eftersom i lek ingår det att tänka hypotetiskt exempelvis en pinne kan 
bli en krokodil; formalisera och ritualisera regler; modellera, vilket innebär att abstrahera 
och härma verkliga händelser som barnet har upplevt; “att förutsäga, gissa, uppskatta eller 
förmoda vad som skulle kunna hända; eller att utforska tal, former, mått, lägen och 
resonemang.” (Helenius, m.fl. 2016, s. 17). Inom denna aktivitet anses hypotetiskt tänkande, 
modellering, abstraktion som de grundläggande matematiska processerna i skolmatematik, 
således är det betydelsefullt att barnen får tillägna sig de i förskolan (Helenius, m.fl., 2016, 
s. 33–34). Denna matematiska aktivitet relateras till målet i förskolans läroplan: 

-     “utveckla sin förmåga att använda matematik för att undersöka, reflektera över och 
pröva olika lösningar av egna och andras problemställningar” (Skolverket, 17-03-20) 

Förklara 
Matematiska aktiviteten “att förklara” beskrivs som att den är sammankopplad med de 
resterande matematiska aktiviteterna. Aktiviteten handlar om frågor såsom “Hur många?”, 
“Hur mycket?”, “Vad?”,” Var?” och “Hur?”, vilket besvarar frågan “Varför?”. Frågorna 
underlättar barnens förmåga att kunna dra slutsatser om olika fenomen i vår omvärld. Barnen 
måste ges möjlighet till att få förklara sina idéer genom att ställa frågor, prova olika 
lösningar, jämföra matematiska idéer och få tillfälle att ta del av andras resonemang 
(Helenius, m.fl. 2016, s. 45). Förklaringar kan genomföras av barnen i olika typer 
(klassifikation, förklarade steg, faställande av olika val) och former (verbala, ritande, med 
objekt och gester), genom detta kan förskolläraren förstå barnens förklaringar. 
Förskollärarens uppgift blir därmed att inkludera och ge möjlighet till barnen att förklara 
samt förklara sina resonemang (Helenius, m.fl. 2016, s. 56–57).  Detta relateras till följande 
mål i förskolans läroplan: 

-     “förmåga att använda matematik för att undersöka, reflektera över och pröva olika 
lösningar av egna och andras problemställningar 

-    förmåga att urskilja, uttrycka, undersöka och använda matematiska begrepp och 
samband mellan begrepp” (Skolverket, 17-03-20). 

Lokalisera 
Att lokalisera är en matematisk aktivitet som handlar om att kunna orientera sig i sin 
omgivning i förhållande till olika objekt. Frågan ”Var?” blir centralt inom detta och omfattar 
en slags rumsuppfattning (Helenius, m.fl. 2016, s. 19). Lägesord och lägesförhållande blir 
relevanta begrepp för att kunna beskriva och förklara sin position. Detta genom exempelvis 
att använda begrepp såsom höger, vänster, framför, bakom, under och i mitten (Helenius, 
m.fl. 2016, s. 68). Barn behöver lära sig vad de själva befinner sig i förhållande till olika 
objekt, i syfte att de ska kunna orientera sig i olika miljöer och hitta saker i sin omgivning 
(Bäckman, 2015, s. 48). I förskolan läroplan uttrycks detta genom att barnen ska ges 
möjlighet att utveckla: 

-   “förståelse för rum, (...)” (Skolverket, 17-03-20) 
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Design 
Aktiviteten design handlar om att kunna identifiera egenskaper hos geometriska figurer och 
former, men även att kunna urskilja likheter samt skillnader. Inom detta ingår det begrepp 
för att kunna beskriva geometriska former till exempel cirkel, klot och kvadrat. Det innebär 
även att identifiera och skapa mönster, samt identifiera och benämna egenskaper exempelvis 
rak, rutig och böjd. Med hjälp av olika former i förskolan kan yngre barn lära sig skillnader 
mellan olika objekt och konstruera på olika sätt. Matematiska mönster kan skapas när former 
fogas samman och uppmärksammas i konst, byggnader samt textilier (Bäckman, 2015 s. 49; 
Emanuelsson & Helenius, 2016, s. 15). Detta relateras till förskolans mål och uttrycks genom 
att barnen ska ges möjlighet att utveckla: 

-     ”förståelse för...form” (Skolverket, 17-03-20). 

Mäta  
Matematiska aktiviteten mäta handlar om att kunna svara på frågan “Hur mycket?” inom 
mätning. Mätning handlar främst hos yngre barn om att jämföra och ordna efter olika 
måttenheter till exempel längd, tid och area (Helenius, m.fl. 2016, s. 22; Emanuelsson & 
Helenius, 2016, s. 15). I aktiviteter där barn mäter använder de sig av begrepp som “mer än”, 
“mindre än” och “lika mycket”. Inom varje mätnings aktivitet är det betydelsefullt att 
använda korrekt verktyg till det som mäts. Exempel på detta är att ett decilitermått inte kan 
användas när vi ska mäta en ytas storlek (Helenius, m.fl. 2016, s. s.103–104, 106). Vidare i 
mätning kan frågan “Hur mycket?” överföras till frågan “Hur många?”. Detta genom att 
“jämföra en storhet med någon slags enhet”, till exempel hur mängden vatten mäts i enheten 
volym (Emanuelsson & Helenius, 2016, s. 15). I förskolan läroplan uttrycks detta genom att 
barnen ska ges möjlighet att utveckla: 

-     ”förståelse för ... tid ... och grundläggande egenskaper hos mängder ... mätning och 
förändring” (Skolverket, 17-03-20). 

Räkna 
Matematiska aktiviteten räkna handlar om att kunna hantera frågor om “Hur många?”, men 
det innebär även att kunna exempelvis uppfatta, hantera och symbolisera egenskapen antal. 
Denna matematiska aktivitet är mest central i många olika kulturer, men den uttrycks på 
olika sätt. Kulturer skriver till exempel tal på olika sätt och använder olika system för att 
räkna. I Sverige när vi räknar utgår vi från basen tio, vilket betyder att räkningen grupperas 
i tior. Sedan vid mätning av tid används basen sextio, dvs en minut är sextio sekunder och 
en timme är sextio minuter (Helenius, m.fl. 2016, s. 23; Emanuelsson & Helenius, 2016, s. 
14). I förskolan förekommer räkning vid exempelvis samling, lekar och planerade 
aktiviteter. Barnen får även möjlighet till att räkna och uppfatta antal när de spelar brädspel 
(Bäckman, 2015, s. 48). Matematiska aktiviteten räkna relateras till målet i förskolans 
läroplan: 

-    “förståelse för... grundläggande egenskaper hos mängder, mönster, antal, ordning, tal 
…” (Skolverket ,17-03-20). 
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5. Tidigare forskning 

I följande kapitel presenteras tidigare forskning som vi anser vara relevant för studiens syfte 
och frågeställningar.  Forskningen presenteras under tre rubriker: förskollärarna syn på 
matematikundervisning i förskolan, förskollärarens förutsättningar för att kunna bedriva 
matematikundervisning och förskollärarens uppfattningar kring sitt främjande arbete med 
matematik i förskolan. 

5.1 Förskollärarna syn på matematikundervisning i förskolan 

Doverborg och Pramling Samuelsson (2004) har utfört enkätundersökningar i kommunala 
förskolor och förskoleklasser, i Göteborgs 21 olika stadsdelar. Studiens syfte var att 
undersöka lärares uppfattningar i förskolor och förskoleklasser om matematik, samt deras 
roll och delaktighet i barns lärande inom matematik. Studien bygger på 45 besvarade enkäter 
och flest antalet svar kommer från förskollärare som arbetar i förskolan med barn 1–5 år. 
Resultatet av studien visar att förskollärare arbetar med matematik i förskolan, i syfte att 
utveckla barns förståelse för grundläggande matematik. Men studien visar även att det är fler 
förskollärare som betonar vikten av att arbeta med matematiska begrepp och 
antalsuppfattning i förskolan, för att förbereda barnen till skolans matematik och underlätta 
framtiden i livet. Däremot är det färre förskollärare som belyser vikten av att barn behöver 
lära sig matematik för att kunna förstå sin omvärld. Studien redovisar även två perspektiv på 
hur barns lärande bör främjas inom matematikundervisning. Ett perspektiv lutar mot att barn 
lär sig matematik hela tiden och lärandet kan ske spontant. Det andra perspektivet är att 
förskolläraren vill skapa lärandesituationer som främjar och utvecklar barnens intresse samt 
nyfikenhet för matematik. Vidare i studien anser förskollärarna att det matematiska lärandet 
sker i praktiska sammanhang och med konkreta material, men även genom förklaringar eller 
upprepningar av matematiska övningar. Dock redovisas det fåtal svar att det är viktigt för 
barn i förskolan att utveckla sitt matematiska lärande genom samspel, utmaningar och 
reflektion. Avslutningsvis redovisar resultatet att flera förskollärare anser att barn lär sig 
matematik som bäst när det sker omedvetet, därmed ska matematikundervisning ske genom 
lek och på ett lustfyllt sätt för att dölja att de lär sig matematik (Doverborg & Pramling 
Samuelsson, 2004). 

Delacour (2013) ville i sin studie undersöka förskollärarnas synsätt på de nationella 
läroplansmålen för matematik i förskolan. Studien innefattar videoobservationer av planerad 
undervisning i barngrupper i 4–5 årsåldern, samt intervjuer med barngruppernas fyra 
förskollärare under en termin. I resultat framkom skillnader i hur målen i läroplanen ska 
transformeras om till förskolans verksamhet, forskaren fann två olika inriktningar, en 
barninitierad inriktning och en förskollärarstyrd inriktning. I den barninitierade inriktningen 
var förskollärarnas förhållningssätt öppet, och matematiken används som ett hjälpmedel i ett 
tema. Förskollärarna ansåg att barnen ska upptäcka matematik med kroppen och utifrån sina 
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egna förutsättningar i barnets egen takt. Förskollärarna utgick från barnens intresse vilket 
även styrde arbetet inom matematiken. Förskolläraren planerade olika matematiska begrepp 
som skulle kommuniceras, men barnen tilläts även att undersöka andra begrepp. 
Förskollärarnas mål var att barnen skulle få uppleva en helhetsbild över de matematiska 
begreppen som de arbetar med och kopplade därför lärandet till något som är bekant för 
barnen. Barnen tilläts hitta egna svar som de reflekterade kring.  I den förskollärarstyrda 
inriktningen kan matematiken förstås som en enklare variant av lågstadiets matematik. Det 
är förskolläraren som bestämmer vad barnen ska lära sig för matematiska begrepp utifrån 
vad förskolläraren anser är ett viktigt lärande för barnen. I denna inriktning används inte 
matematiken som ett medel i ett tema. Förskolläraren försöker kommunicera matematiken 
på ett spännande och lustfyllt sätt med barnen och är lyhörda över hur mycket barnen orkar 
ta in under en undervisning. Barnen får mycket instruktioner av förskolläraren som försöker 
hålla kvar barnens fokus i aktiviteten, det sker däremot inte mycket interaktion mellan 
barnen (Delacour, 2013). 

5.2 Förskollärarens förutsättningar för att kunna bedriva 
matematikundervisning 

Med utgångspunkt i revideringen av förskolans läroplan och rapporter som kritiserar 
förskolans brister i de målinriktade arbetet. Problematiserar Björklund m.fl. (2018) utifrån 
ett utvecklingspedagogiska och variationsteoretiskt perspektiv i en artikel om undervisning 
och det målinriktade arbetet i förskolan relaterat till matematiklärande, för att belysa vikten 
av nödvändigheten av en teoretisk driven undervisning. Slutsatsen av deras diskussion visar 
att det inte räcker med att erbjuda miljöer i förskolan som ska stimulera barns matematiska 
lärande. Det behövs bland annat mer målinriktat arbete av förskollärare, där de medvetet 
synliggör matematiken i vardagliga sammanhang och i målinriktade arbeten såsom 
matematikundervisning. I målinriktat arbete behöver förskolläraren uppmärksamma, planera 
och arbeta systematiskt till läroplansmålen. Men förskolläraren behöver även se målinriktade 
arbetet i relation till varje barns erfarenhet och förmåga, i syfte att kunna utmana barnen 
vidare på deras nivå. Genom att utgå från barnens erfarenheter och förmågor, dvs att 
förskolläraren utgår från barnens perspektiv blir nyckeln till att kunna undervisa och tänka 
didaktiskt (Björklund m.fl., 2018)  

I en enkätstudie med 147 deltagande förskollärare undersökte Björklund och Barendregt 
(2016) förskollärarnas vanor att arbeta med matematik. Resultatet visade att förskollärarna 
använder sig av matematik i undervisningen men att det finns brister i deras medvetenhet 
om matematik. Studien visade att förskollärarna uppmuntrar barnen att utforska matematik 
i olika situationer, samt med olika material och att matematik är ett vanligt förekommande 
planerat innehåll i förskolan. Däremot visade resultatet att förskollärarna inte arbetar med 
vissa läroplansmål, exempelvis är arbetet med mönster något som förskollärarna inte 
arbetade med. Vilket Björklund och Barendregt menar skulle kunna bero på att 
förskollärarna inte reflekterat över att mönster är en del av matematiken. Vidare anser 
Björklund och Barendregt att förskollärare inte behöver bli matematiker för att undervisa i 



 

12 
 

förskolan, men att det finns ett behov av bättre förståelse för hur yngre barn lär sig matematik 
under deras första år och vilken viktig roll förskollärarna har i den utvecklingen (Björklund 
& Barendregt, 2016). 

Bäckman (2015) har genomfört en studie som bygger på videoobservationer och intervjuer 
med fyra förskollärare och 25 barn som är 4 år, från tre olika förskolor. Syftet med studien 
var att undersöka hur matematik gestaltas och används i förskolebarns aktiviteter, samt 
synliggöra förskollärarnas målinriktade arbete inom matematikundervisning. Studiens 
resultat visar att förskollärare iscensätter målinriktade matematikundervisningen både i 
planerade lärstunder och här-och nu situationer. I det planerade lärstunderna strävar 
förskollärarna att alla barn ska ges förutsättningar att urskilja och få syn på olika matematiska 
innehåll. Men detta vill även förskollärarna synliggöra i här-och nu situationer i barns lekar. 
Förskollärarnas uppfattningar i studien för att främja undervisning i både planerade 
lärstunder och här- och nu situationer, behövs det professionskunskaper om matematik och 
ett visst förhållningssätt mot barnen. Förskollärarna betonar vikten av att vara medveten och 
lyhörd på barnens uttryck och intresse kring matematik, för att därefter kunna möta upp 
barnens förståelse samt uttryck om ett specifikt innehåll. Vidare handlar 
professionskunskaper om att ha kunskap om matematik och didaktisk kunskap, men även 
kunskap om barn och deras olika matematiska erfarenheter. Förskollärarna betonar även 
vikten av att vara en reflekterande medlärare och ställa utmanande frågor, samt föra ett 
samspel om matematik. Syftet med detta enligt förskollärarna är för att ge barnen möjlighet 
till att resonera och reflektera om matematik, samt hjälpa barnen att ta sig vidare inom deras 
matematiska lärande (Bäckman, 2015). 

Lundström (2015) menar att barn gynnas av att i tidig ålder utveckla och lära inom 
matematik, vilket påverkar barnets kunskaper i matematik för senare studier i skolan. 
Lundström genomförde observationsstudier under 16 månader i en förskolegrupp med barn 
i åldern 3–5 år och en förskollärare. Resultatet visade att kroppen är en viktig del för barnen 
att använda i kommunikation i matematik, kommunikationen hjälper till att förklara och 
förstå betydelsen av det matematiska begreppet. Studien visar också att barnens lärande i 
matematik främjas genom kommunikation med andra barn och vuxna, miljön samt material. 
Förskolläraren har därför en viktig roll i att erbjuda material och situationer där barnen kan 
kommunicera sin förståelse. Resultaten från studien visar att förskollärarnas deltagande kan 
vägleda och synliggöra matematiken som sker i barns aktiviteter. Vilket förhållningssätt 
förskolläraren har till barns utforskande och kommunicerande i matematik är viktigt. Det 
krävs att förskolläraren både har en didaktisk och matematisk kompetens, för att barnens 
utveckling inom matematik ska bli gynnsam. Lundström betonar att arbetet med att främja 
barns matematiska utveckling handlar till stor del om att erbjuda barnen rätt redskap, skapa 
situationer och att lyfta fram och synliggöra matematiken för barnen (Lundström, 2015).  
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5.3 Förskollärarens uppfattningar kring sitt främjande arbete med 
matematik i förskolan 

Enligt Björklunds (2014) studie är lärande för barn i förskolan inom matematik beroende av 
förskollärarens medvetenhet i barnens utveckling. Björklunds studie innefattar 
videoobservationer i en barngrupp med åtta barn mellan 1 år och 5 månader upp till 2 år och 
11 månader, samt intervjuer med förskolläraren till barngruppen under en fem veckors 
period. Resultatet från studien visar på vikten av att förskolläraren tydliggör för barnen i 
förståelsen om matematiska begrepp. Det krävs att förskolläraren stöttar barnen och riktar 
deras uppmärksamhet mot den egenskap hos objektet som ska utforskas, exempelvis längd. 
Barnen kan annars få svårt att endast fokusera på storleken utan att uppmärksamma andra 
egenskaper som skiljer objekten åt. Det blir därför viktigt att förskolläraren förbereder, 
utmanar och möter barns utforskande och förståelse. Detta kan underlättas om förskolläraren 
arbetar medvetet med de möjligheter och begränsningar som finns för att urskilja olika 
synsätt av ett lärandeobjekt. Variation anses avgörande för att lyckas med 
matematikundervisning och hur arbetet med variation genomförs. Björklund betonar också 
att i arbetet med yngre barn är det betydelsefullt att uppmärksamma skillnader både på ett 
verbalt och visuellt sätt. Förskolläraren behövs som stöd för barnens verbala och visuella 
handlingar (Björklund, 2014). 

I en studie utförd av Björklund (2007) med syftet att lyfta fram hur yngre barn i förskolan 
erfar matematik. Resultatet visar att yngre barn erfar och utvecklar förståelse för matematisk 
tillsammans med andra barn och pedagoger. Matematiken är ett betydelsefullt redskap som 
barnen borde få möjlighet till att möta på ett varierande sätt i förskolan. Förskollärare som 
arbetar med barn på förskolan har därmed en väldigt betydelsefull uppgift att se till att skapa 
förutsättningar, där barnen får möjlighet att erfara och ta del av matematiska idéer och 
begrepp på ett varierande sätt. Vidare visar studien också på att yngre barn lär sig i samspel 
med andra barn och vuxna, samt att den miljön som barnen vistas i har en väldigt stor 
betydelsefullt för de yngre barnen i deras lärande. I undervisning på en avdelning för yngre 
barn blir det viktigt att göra barnen medvetna över deras egna erfarenheter samt att erbjuda 
barnen en miljö, där matematik synliggörs och barnens matematiska tänkande utmanas. 
Metoden som använts i studien är videografi och observationerna och består av 23 inspelade 
episoder som fångar aktiviteter i barnens vardag. Barnen i studien är mellan ett år till tre år 
och nio månader gamla (Björklund, 2007). 

I en annan studie som även genomförts av Björklund (2014) har syftet varit att undersöka 
hur förskollärare organiserar pedagogiska sammanhang i förskolan och hur dessa påverkar 
barns lärandeprocesser inom matematik. Studien innefattar videoobservationer av tio 
planerade matematikundervisningar med tre förskollärare och barn i åldrarna 4–5 år. 
Studiens resultat redogör tre olika pedagogiska sammanhang; lärandeobjektet i fokus; 
indirekt fokus på lärandeobjektet och lärandeobjekt som anknyter till en berättelse. 
Resultatet av lärandeobjektet i fokus visar att förskollärare uppmuntrar enskilda barn att lösa 
olika problem tillsammans med andra barn som är relaterat till ett objekt. I samband när 
barnet tillsammans med de andra barnen har löst ett problem bekräftar förskolläraren om det 
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var korrekt. Detta resulterade att barnet endast följde andra barnens intentioner för att lösa 
problemen, vilket medförde att barnet inte fick någon förståelse varför problemen skulle 
lösas på det sättet. Resultatet av indirekt fokus på lärandeobjekt visar att förskollärare 
försöker inkludera matematiska objekt som ett verktyg i undervisningar på olika 
meningsfulla sätt. Förskollärarna erbjuder olika variationsmönster med att använda abstrakta 
saker för att ge barnen förutsättningar att räkna ut mängder, urskiljning, vad som är hälften 
och dubbelt. Dock visar det att förskollärarens avsikter i dessa sammanhang inte 
nödvändigtvis möts upp av barnens intresse. Undervisningar med lärandeobjekt som 
anknyter till sagor, introducerar förskollärare problem som barnen ska hjälpa till att lösa. 
Under sagorna används rekvisita som är relaterade till sagornas karaktärer, för att utmana 
barnen att räkna de och rama in sagorna. Resultatet visar att barnen är engagerade att lösa 
problemen i sagan och gav rimliga svar. Dock emellanåt uppmärksammade barnen på 
händelser som inte var relevanta för att lösa problemen. Detta medför en stor utmaning att 
förskolläraren kan hantera och inte hämma barnens idéer och fantasier. Slutsatsen av studien 
är att indirekt fokus på lärandeobjektet och lärandeobjekt som anknyter till sagor är mer 
relevant att använda i förskolans verksamhet i Sverige, eftersom de bland annat belyser 
vikten av att sträva efter meningsfulla mål och inkludera alla barns utforskande och idéer 
(Björklund, 2014). 

Gejard (2018) har genomfört studier som bygger på videoinspelningar och ett etnografiskt 
fältarbete i en förskola med barn mellan 3–5 år, två barnskötare samt tre förskollärare. 
Övergripligt syftet med studierna var att undersöka hur matematiska aktiviteter genomförs 
och formas genom barns interaktion med varandra, samt genom pedagogernas interaktion 
med barnen i olika aktiviteter i förskolan. En av studierna undersöker det verbala, icke 
verbala och de materiella resurser som används i en planerad aktivitet med geometriska 
former, samt barnens matematiska kunskap relaterat till innehållet som undervisas. 
Resultatet av aktiviteten visar barnen erfar olika geometriska former, genom att pedagogen 
uppmanar barnen att gestalta olika geometriska former kroppsligt. Interaktionen mellan 
pedagogen och barnen utspelade sig främst genom fråga- svar- sekvenser, där pedagogen 
försöker leda barnen till att föra ett samtal samt diskutera om geometriska former. Trots 
dessa ledande frågor har interaktionen mellan pedagogen och barnen utformat det 
matematiska innehållet om geometriska former i aktiviteten. De materiella resurserna i 
aktiviteten användes som ett verktyg för att iscensätta aktiviteten på ett lustfyllt och konkret 
sätt, vilket resulterade till ett utökat matematiskt lärande om geometriska former och dess 
egenskaper. I en annan studie studerar Gejard matematiserande i bygg och 
konstruktionsaktivitet. I studien undersöks den miljö och de material som fanns på förskolan 
för att stödja barnens matematiska lärande. På avdelningen fanns det en bygg och 
konstruktionshörna, där tillgång till olika konstruktionsmaterial var placerat. Något som 
Gejard uppmärksammade var att denna lärmiljön tillsammans med rit- och skrivhörnan var 
omtyckta miljöer som barnen vistades mest i under perioden då studien utfördes (Gejard, 
2018).  
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6. Metod 

I detta kapitel presenteras vårt val av metod, urval av respondenter och genomförande, 
databearbetning samt analysmetod, vår reflektion över metoden, studiens reliabilitet och 
validitet, etiska hänsynstaganden och slutligen uppsatsens arbetsfördelning. 

6.1 Samtalsintervjuer 

I den här studien valde vi att använda oss av kvalitativ metod och vi har samlat in data genom 
semistrukturerade intervjuer. Trost menar att kvalitativa intervjuer en bra metod för att ta 
reda på vilka tankar och erfarenheter personen som blir intervjuad har om ett fenomen (2010, 
s. 43–44). Vi valde att genomföra intervjuer av respondentkaraktär eftersom vi ville ta reda 
på vilka erfarenheter och åsikter den intervjuade förskolläraren hade. Esaiasson m.fl. menar 
att samtalsintervjuer av respondentkaraktär innebär att man vill ta reda på den intervjuade 
personens åsikter och uppfattningar om ett fenomen (2017, s. 291). I en studie där syftet är 
att hitta mönster eller försöka förstå mönster menar Trost att kvalitativ studie är att föredra 
(2010, s. 32). Samtalsintervjuer är en metod som kan användas för att synliggöra ett fenomen 
och hur det gestaltar sig. Det kan även användas för att ta reda på hur personen som intervjuas 
uppfattar sin livsvärld (Esaiasson m.fl., 2017, s. 284, 285). Vi ansåg att denna form av 
datainsamling passade vår studie, eftersom vi ville undersöka vilken uppfattning och vilka 
åsikter förskollärarna hade om matematikundervisning inom de yngre och äldre 
barngrupperna. 

6.2 Intervjuguide  

Inför intervjuerna i studien utformades en intervjuguide, där vi formulerade frågor utifrån 
vårt syfte. Enligt Bell och Waters är det viktigt att intervjufrågorna bearbetas, i syfte att bli 
tydliga och enkla att förstå och att frågorna inte är värderade eller ledande (2016, s. 191). 
Intervjuguiden inleddes med uppvärmningsfrågor om respondentens erfarenhet i förskolan 
och utbildningsbakgrund, i syfte att få god kontakt med respondenterna. Vidare i 
intervjuguiden ställdes det olika frågor utifrån teman med följd av uppföljningsfrågor 
(Esaiasson, 2007, s. 298–299). I intervjuguiden valde vi att ställa ostrukturerade frågor med 
syftet att ta reda på vad respondenten hade för tankar och åsikter. I en intervju med 
ostrukturerade frågor menar Trost att respondenten får möjlighet att besvara frågor med egna 
ord, och frågorna bör därmed vara öppna utan på förhand bestämda svarsalternativ (2010, s. 
40 och 42). Vi valde att skicka ut intervjuguiden till respondenterna via mail (se bilaga 2) 
innan varje intervjutillfälle, för att varje respondent skulle hinna förbereda sig och känna sig 
trygg inför intervjun. Enligt Bell och Waters kan intervjuguiden med fördel skickas ut innan 
intervjutillfället för att respondenten ska få möjlighet att ta ställning till sitt deltagande i 
studien (2016, s. 190–191). 
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6.3 Urval och genomförande 

Vår studie har genomförts i två olika kommuner i Sverige, men eftersom alla förskolor i 
Sverige ska följa förskolans styrdokument så anser inte vi att det påverkat resultatet av vår 
studie. I vår studie vände vi oss enbart till förskollärare eftersom de har ansvaret för 
undervisningen i förskolan, samt att vi ansåg att det var mest relevant utifrån syftet med vår 
studie. I de nya skrivelserna i läroplanen för förskolan 2018 framgår tydligt att det är 
förskollärarna som har ansvaret för undervisningen (Lpfö18, 2018, s. 19). Vi gjorde ett 
bekvämlighetsurval och kontaktade förskollärare som arbetar på förskolor som vi har 
tidigare anknytning till. Enligt Trost kan denna metod användas för att hitta personer i sin 
närhet som man anser kan passa studien (2010, s. 140). Dock valdes förskollärarna inte 
enbart utifrån ett bekvämlighetsurval, utan de valdes även utifrån den åldersgrupp de 
arbetade i. Hälften av förskollärarna som intervjuades arbetade på avdelningar med yngre 
barn, samt andra hälften av förskollärare som intervjuades arbetade på avdelningar med äldre 
barn. 

Vi delade upp arbetet och kontaktade både förskollärare via mail och telefon, Malin Talay 
kontaktade fem förskollärare och Sarah Sundström kontaktade sex förskollärare. I mail och 
telefonsamtal informerades förskollärarna kort om studien och vi frågade om det fanns 
intresse att delta i vår studie. Vi fick svar ganska omgående och alla förskollärare vi 
kontaktade ville delta, samt i samråd med respektive förskollärare bokades en plats och en 
tid för intervjun. Vi skickade därefter ut mer information angående studien och intervjun (se 
bilaga 1). Några dagar innan intervjutillfället skickades även intervjufrågorna ut till 
förskolläraren (se bilaga 2). Bell och Waters menar att det är forskarens ansvar att informera 
personer som ska delta i studien om deras rättigheter, samt studiens syfte och att detta sker 
innan intervjutillfället eftersom ett medgivande av respondenten ska ges innan intervjun 
startar (2016, s. 190). Några av intervjuerna kunde dock inte genomföras på förskolorna som 
respondenten arbetade på, utan vi fick istället boka en tid och intervju respondenten via 
Skype. Detta innebär att vi kunde se varandra genom en skärm och samtala med varandra 
när intervjun genomfördes. Enligt Bell och Waters kan en intervju genomföras genom Skype 
oberoende var intervjupersonen och intervjuaren befinner sig. Det är även viktigt att samtala 
med personen som intervjuas hur intervjun kommer att spelas in, om det sker via video eller 
endast som ljudupptagning (2016, s. 199). Dock ville respondenterna endast att 
ljudinspelningen skulle spelas in, därmed blev det ingen videodokumentation.   

I den information som skickades till förskollärarna angående studien framgick att intervjun 
skulle spelas in och att materialet skulle analyseras (se bilaga 1). Vi valde att spela in med 
våra mobiltelefoner, för att kunna lyssna flera gånger och analysera innehållet. Enligt Bell 
kan det vara fördelaktigt att spela in en intervju, eftersom den som intervjuar kan vara mer 
närvarande och behöver inte utföra lika noggranna anteckningar. Efter intervjutillfället kan 
anteckningar med hjälp av inspelningen kontrolleras och skrivas mer utförligt. Bell och 
Waters betonar dock vikten av att respondenten är medveten om att inspelning sker och vad 
materialet ska användas till (2016, s. 196–197). 
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6.4 Databearbetning och analysmetod 
Enligt Trost kan materialet som samlats in vid undersökningar analyseras på olika sätt, 
utifrån vad forskaren själv anser är bäst lämpligt (2010, 149–150). I samband när 
intervjuerna med förskollärarna var färdiga valde vi själva att lyssna på våra ljudinspelningar 
för att sedan transkribera dem. Vi ansåg att det skulle vara lättare att se ett mönster och gå 
igenom alla intervjuerna om de fanns nedskrivna. Om intervjun blivit inspelad menar Trost 
att bearbetningen kan ske på olika sätt. Det transkriberade materialet blir den data som ska 
analyseras, vilket innebär att forskaren läser igenom det transkriberade materialet för att hitta 
det som är intressant för studien (2010, s. 147, 154–155). Många forskare anser att 
transkribering är viktigt för studiens granskning och trovärdighet (Bell och Waters, 2016, s. 
197).  Efter transkribering av materialet försökte vi hitta mönster och vi valde att använda 
oss av kartläggningsmetoden. Enligt Esaiasson m.fl. kan kartläggningsmetoden användas 
när man kartlägger relevanta aspekter av ett fenomen vid analysen av sin data, vilket 
underlättade arbete att sortera och redovisa vår insamlade data i relation till studiens 
forskningsfrågor. Utifrån den insamlade data har vi blivit inspirerade av att använda 
kodblanketter. Esaiasson m.fl. menar att den insamlade data från inspelningar kan 
sammanfattas kort utifrån vad respondenten har sagt och sortera ut det mest relevanta av 
intervjun, samt anteckna egna kommentarer (2017, s. 305–307). 

6.5 Reflektion över metoden 

Vi ansåg att vi fick tillräckligt med material som blev hanterbart genom att intervjua minst 
fem stycken förskollärare inom de båda delstudierna. Enligt Bell och Waters är 
intervjustudier en metod som tar tid, samt att ett fåtal intervjuer kan vara tillräckligt och kan 
ge rikt med information till studien (2016, s. 190). Trost menar också att materialet kan bli 
ohanterligt vid för stort antal intervjuer och att fyra, fem räcker. Risken finns att materialet 
blir för stort för att överblicka vilket kan resultera i att viktiga detaljer eller skillnader inte 
blir synligt för forskaren (2010, s. 143).  

Vi ansåg att det var viktigt att i början av studien hitta respondenter till vår studie, vi började 
därmed tämligen omgående att kontakta olika förskollärare för att boka tider till intervjuerna. 
Vår grundplan för studien var att genomföra intervjuer och observationer, men detta var 
något som vi fick ändra på grund av de rådande omständigheterna i samhället och i världen. 
Ett virus som spridit sig i vårt samhälle gjorde att personal på förskolan samt barn var 
tvungna att stanna hemma vid minsta förkylningssymptom, vilket i sin tur bidrog till att 
verksamheten på förskolan såg annorlunda ut. Detta ledde till att vi inte kunde besöka de 
förskolor som vi bokat in observationer med, samt vi behövde därmed ta ett beslut om att 
ändra vår studie till två delstudier med intervjuer.  

Vi möttes återigen av en del hinder eftersom många blev sjuka, samt att förskolor hade brist 
på personal och förskollärarna hade svårt att lämna barngruppen. Vissa av de intervjuade 
förskollärarna kunde endast medverka i intervjun via Skype och således fick det bli vår 
lösning. Många av intervjuerna fick bokas om och att vi fick vara flexibla och anpassa oss 
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efter våra respondenter. Bell och Waters menar att det kan vara tidskrävande att hitta rätt 
personer till sin studie, som forskare bör man således anpassa sig efter respondentens 
önskemål av tid och plats för intervjutillfället (2016, s. 201–202). 

6.6 Reliabilitet och validitet 

Trost beskriver att reliabilitet och validitet är två begrepp som används till att mäta 
tillförlitlighet och giltigheten i en undersökning. Trost menar dock att begreppen reliabilitet 
och validitet är mer anpassad för kvantitativa studier, eftersom den ger mer standardiserad 
svar än kvalitativa studier (2010, s. 132–133). Kvantitativa studier mäter och “anger värden 
på variabler för varje enhet” vilket leder till tydligare, oföränderliga svar och ger därmed en 
högre reliabilitet (2010, s. 132). Kvalitativa studier innehåller kvalitativa intervjuer och 
dessa förutsätter en låg grad standardisering, eftersom resultatet av intervjuerna kan grundas 
på slumpmässiga svar, misstolkningar eller felsägningar. Detta leder till att det kan bli svårt 
att få fram trovärdigheten och tillförlitlighet i kvalitativa studier (2010, s. 132–133). 

Vidare anser Trost att i de kvalitativa intervjuerna består intresset i att undersöka 
respondenternas olika uppfattningar och åsikter. Att mäta en persons åsikter vid olika 
tillfällen och att personens åsikter fortfarande ska vara detsamma är ett galet sätt att se på 
intervjuer. Människan är inte statisk utan att nya erfarenheter samlas i olika situationer och 
att människan är en aktör i en pågående process (2010, s. 131–132). Bell och Waters menar 
att i undersökningar om människors åsikter finns det olika omständigheter som kan påverka 
utfallet vid olika tillfällen. Respondenten kan nyligen upplevt något som bidragit till att 
åsikter förändrats, detta är något som kan bidra till att intervjuer kan se olika ut vid olika 
tillfällen (2016, s. 132). I vår kvalitativa intervjustudie har vi strävat efter att uppnå så hög 
reliabilitet som möjligt. Vi har använt oss av ljudupptagning under intervjuerna och sedan 
transkriberat det, i syfte att fånga upp respondenternas åsikter samt uppfattningar om 
matematikundervisning. Dock kan vi inte med säkerhet uttala oss om hur respondenternas 
åsikter kan komma att förändras ifall en ny undersökning skulle göras vid en annan tidpunkt. 
Genom att vi har använt oss av ljudupptagning kan det även stärka pålitligheten i studien, då 
vår handledare kan ta del av arbetet. 

6.7 Etiska hänsynstaganden 

Vetenskapsrådet har utformat fyra forskningsetiska principer med avsikt att skapa riktlinjer 
och en god relation mellan forskaren och personen som deltar i en studie. De fyra 
huvudkraven är; informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och 
nyttjandekravet. Det första kravet, informationskravet innebär att forskaren till studien ska 
informera de deltagande om studiens syfte och genomförande. Det ska även framgå att 
deltagandet i studien är frivilligt och att deltagande är anonymt (2002, s. 6–7). Vi skickade 
ut ett mail (se bilaga 1) till respondenterna innan intervjuerna med information om vår studie 
och studiens syfte, samt att studien tar hänsyn till vetenskapsrådets forskningsetiska 
principer. Det framgick även att intervjun kommer att spelas in och att materialet endast 
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kommer att användas till studien, samt att ingen ekonomisk ersättning kommer att tilldelas 
de som deltar i studien. Vetenskapsrådets andra krav, samtyckeskravet innebär att deltagaren 
själv har rätt att bestämma över sin medverkan och att en samtyckesblankett ska inhämtas 
undertecknad av den deltagande innan undersökningstillfället. I samtyckeskravet ska det 
framgå att den deltagande respondenten har rätt att när som helst avbryta sin medverkan i 
studien (2002, s. 9). Innan intervjun startade samlade vi in samtyckesblanketten och 
informerade ytterligare en gång om att intervjun kommer att spelas in men att respondenten 
har rätt att avbryta medverkan under intervjutillfället (se bilaga 1). Vetenskapsrådets tredje 
krav, konfidentialitetskravet innebär att de som deltar i studien ska vara konfidentiella och 
att personuppgifter och allt insamlat material ska förvaras på ett sätt där ingen obehörig kan 
komma åt uppgifterna. Det fjärde kravet, nyttjandekravet innebär att det insamlade 
materialet endast får användas i studien syfte (2002, s. 12, 14). I informationen som 
skickades till respondenten framgick att materialet som samlas in endast kommer att 
användas i studiens syfte. Allt material förvaras så att ingen obehörig har tillgång till att 
varken lyssna på inspelningar eller läsa anteckningar. I studien har vi bytt ut respondenternas 
riktiga namn och istället benämnt förskollärarna med fiktiva namn F1-F6. 

6.8 Arbetsfördelning 

Vi har under studien intervjuat förskollärare, men vi har valt att dela upp arbetet i två 
delstudier där vi har ansvarat för en varsin del. Malin Talay har under studien intervjuat fem 
stycken förskollärare som arbetar i de yngre barngrupperna med barn i ålder 1–3 år. Sarah 
Sundström har under studien intervjuat sex stycken förskollärare som arbetar i de äldre 
barngrupperna med barn i åldern 4–5 år. Utifrån respektive intervjuer har vi själva framställt 
dess transkribering, resultat och analys. Utöver detta har vi gemensamt skrivit de resterande 
delarna i arbetet och samarbetat att se över språket i samtliga delar, i syfte att skapa en 
sammanhängande text. 
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7. Resultat och analys, delstudie 1 

I följande kapitel presenteras resultatet av de kvalitativa intervjuerna med förskollärarna som 
arbetar på en avdelning med de yngre barnen 1–3 år. Delstudiens resultat presenteras under 
rubriker som är relaterade till studiens forskningsfrågor. Under varje respektive rubrik 
redovisas den sorterade och utvalda empirin följt av en analys, som är relaterat till studien 
teoretiska perspektiv och tidigare forskning. 

7.1 Förskollärarens förutsättningar 
Samtliga förskollärare beskriver under intervjun att de anser att det finns olika faktorer som 
påverkar arbetet med matematik på deras avdelning. Fyra av förskollärarna påtalade att 
materialet var en faktor som de ansåg vara en betydelsefull, för att bedriva arbetet med 
matematik. Även miljön som matematikundervisningen sker i, samt gruppstorlek och antal 
pedagoger var faktorer som förskollärare menade har en viktig betydelse i arbetet med 
matematik i barngruppen.   

Tillgång till material är ju en sådan sak. Tillgång till rum också, just att man ska kunna jobba i liten 
grupp, det är viktigt. Antalet pedagoger så att man kan dela upp sig. Det som jag tänker är att man 
lägger grunden när dem är så små som möjligt. För att annars har dem ett glapp och det är jättesvårt 
att ta igen det tror jag. (F1, 2020). 

Där har jag märkt en stor skillnad att miljön gör så mycket för barnen. Just att få dem själva att tänka 
och uppmärksamma när det finns material att utforska. Miljö och material gör stor skillnad för att de 
ska få upp ögonen för det här. (F2, 2020). 

F3 beskriver att det går att undervisa utan visst material, men att det ändå leder till vissa 
begränsningar. Arbetslaget har mycket idéer som inte alltid går att förverkliga när 
förskolläraren själv måste samla på sig material på grund av förskolans ekonomi. Vidare 
visar resultatet av studien att samtliga förskollärare anser att kompetens inom matematik är 
viktigt, för att kunna undervisa barn i matematik. 

Alltså en grundläggande kunskap om vad matematik är, att det är mycket mer än att bara räkna. Det 
gäller ju barnens lärande också, du måste veta vad matematik innebär för att kunna se att det är 
matematik som barnen visar intresse för. Man måste veta vad matematik är för att kunna synliggöra 
för barnen att det här är matematik (…). (F3, 2020). 

Tre förskollärare nämner även att det är viktig att kunna utmana barnen vidare i deras lärande 
inom matematik och för att kunna göra det krävs kompetens om barnens lärprocesser. 

Ja, man ska vara medveten om barnens lärprocesser och sen ska man kunna se barnens matematiska 
händelser. Att man lär sig se det och att man utmanar barnen (…). (F4, 2020).  

F2 menar också att kompetens inom läroplanen är en viktig del, för att kunna få syn på när 
barnen arbetar mot målen. Vidare menar F2 att det är betydelsefullt att även ha mycket 
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kunskap om matematik, för att själv som pedagog känna sig självsäker att planera 
matematikundervisning. 

Huruvida förskollärarna fått kompetensutveckling under deras år som verksamma 
förskollärare är även något som varierar. Tre av förskollärarna menar att de inte fått vidare 
kompetensutveckling förutom den utbildning som ges på förskollärarutbildningen. Medan 
två förskollärare tror sig minnas att de någon gång blivit tillfrågande men tackat nej. 
Samtliga förskollärare menar dock att kompetensutveckling är något som behövs i större 
utsträckning i förskolan. Den kompetensutveckling som sker beskriver förskollärarna som 
kollegial eller genom eget intresse. Ett exempel kan tas från intervjun med F1:  

(...) det är mer så att vi hjälps åt allt eftersom vi jobbar (...) vi ju haft mycket inbördes diskussioner 
och fått inputs och hjälpts åt att hitta material och tittat på Blooms taxonomi. Och hjälpt åt att förstå 
den. (F1, 2020). 

Analys 
Resultatet visar att materialet och miljön är viktiga faktorer för att främja arbetet med 
matematik. Två förskollärare betonar också att det är förskollärarens ansvar att erbjuda 
utmanande material till barnen som de kan utforska. Ytterligare något som förskollärarna 
menar påverkar arbetet med matematik är hur barngruppen ser till antal och dynamiken i 
gruppen, samt hur miljön stimulerar barn i det matematiska arbetet. Hjälmeskog m.fl. lyfter 
fram de olika relationerna som uppstår i den didaktiska pyramiden och en av dessa relationer 
är mellan förskolläraren och miljön, vilket handlar om de förutsättningar som finns och de 
val som förskolläraren gör i en undervisning. Samt relationen mellan miljön och barnet vilket 
innefattar barnets tidigare erfarenheter om miljön och materialet (2020, s. 31–32, 
34).  Samtidigt som Lundström menar att barnens lärande i matematik kan främjas av 
kommunikationen mellan barnen, med vuxna, miljön och med material. Det blir därför 
viktigt att förskolläraren är medveten om detta för att kunna erbjuda situationer i miljöer 
med ett material som stimulerar barnen i deras kommunicerande i matematik (Lundström, 
2015). 

Resultatet visar också att samtliga förskollärare anser att kompetens inom matematik är 
viktigt för att kunna undervisa barnen i matematik. Kompetens att förstå och kunna få syn 
på matematiska händelser blir även betydelsefullt, för att kunna se att det är matematik som 
barnen visar intresse för. Bäckman menar att i matematikundervisning krävs 
professionskunskaper inom matematik, vilket innebär både kunskap i matematik samt 
didaktik. Det kräver också kunskap om barn och deras olika matematiska erfarenheter samt 
att förskolläraren har ett visst förhållningssätt gentemot barnen (Bäckman, 2015). Tre av 
förskollärarna lyfter fram att kompetens om barns lärprocesser också är viktigt för att kunna 
utmana barnen i deras lärande, samt kompetens om barnet och hur barnet lär sig matematik. 
Sammantaget kopplar jag detta till ämneskompetens, didaktisk kompetens och kompetens 
om barnet och dess lärande till didaktik och den didaktiska pyramiden. Hjälmeskog m.fl. 
menar att i den didaktiska pyramiden är miljön en viktig faktor för undervisningen, samt de 
val som förskolläraren gör i valet av miljö och material. Vidare menar författarna att de 
förutsättningar som finns blir betydelsefulla för undervisningen (2020, 31–31, 34). Enligt 
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Hjälmeskog m.fl. behöver förskolläraren vissa kompetenser för att undervisningen ska bli 
gynnsam. Ämneskompetens vilket innebär kompetens inom det ämnet som undervisas, 
vilket är viktigt för att förskollärarens ska kunna arbeta mot förskolans läroplansmål, men 
även för att kunna anpassa ämnet till barnen som undervisas. Kompetens att välja ut det 
innehåll som ska undervisas och kännedom om de olika val som förskolläraren gör i en 
undervisning, vilket kallas för den didaktiska kompetensen. Förskolläraren bör även ha 
social kompetens med kunskap om barnet och dess tidigare erfarenheter (2020, 29–30). 
Sammanfattningsvis tolkar jag det som att förskollärarna anser att materialet, miljön, 
ämneskompetens samt didaktisk kompetens och kunskap om barnets lärprocesser är viktiga 
komponenter för att kunna undervisa i matematik och för att främja barnens lärande. Den 
kompetensutveckling som erbjuds på de olika förskolorna uppfattar jag som näst intill 
obefintlig. Ansvaret ligger istället kollegialt i arbetslagen eller hos varje individ att själv söka 
kunskap för att hålla sig uppdaterad inom matematikämnet. 

7.2 Förskollärarnas syn på matematik och undervisningsuppdrag 

Samtliga förskollärare berättar under intervjun att de uppfattar begreppet matematik som ett 
stort begrepp som innehåller mycket. 

Oj, det innebär, ja vad innebär det, räkna, förstå, problemlösa, bygga, rita jag tänker Bishops. Så tänker 
jag, att förstå omvärlden för att den är väldigt matematisk. (F1, 2020). 

Mycket, det finns ju hur mycket, det finns mycket kopplat till matematik. Jag tänker lägesord, 
konstruktion, jag tänker såklart siffror och antal, tal, mängd, volym, former (…). (F2, 2020). 

Fyra av de intervjuade förskollärarna nämner alla något begrepp som finns med i målen för 
matematik i läroplanen, exempelvis mängd, problemlösning och taluppfattning. F4 menar 
att matematik är allt som finns runt barnen i deras vardag men att det handlar om att bli 
medveten och lyhörd samt att sätta ord på det barnen gör. Dock hur förskollärarna såg på 
matematik, gav lite skilda uppfattningar. Två förskollärare menade att matematik var något 
som de alltid tyckt varit ett roligt ämne. En förskollärare tänkte att matematiken är 
problemlösning och att det finns med i vår vardag allt ifrån när vi betalar räkningar till att vi 
lägger ett schema. 

Alltså relationer och motsatser och jämförelser. Att man visar barnen att en sak kan se liten ut tills att 
någonting ännu mindre ställs bredvid, då blev den lilla saken stor. Sådana saker att man jämför logiskt 
tänkande, att kunna följa mönster. (…) Så att det är perceptioner och riktningar, höger och vänster, 
uppåt och nedåt, bakom och framför osv. Att man skapar ordning, förstår man inte matematik och 
matematiska begrepp tänker jag så känns nog världen ganska kaosartad. (F3, 2020). 

Vidare visar resultatet att samtliga förskollärare är positivt inställda till 
undervisningsbegreppet som tillskrivits i läroplanen 2018 (Lpfö18). Dock anser många att 
de har bedrivit undervisning hela tiden, även innan undervisnings begreppet blev inskrivet i 
läroplanen. 
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Ja själva undervisningsbegreppet tycker jag är bra. Mycket tycker jag nog är sådant som vi redan har 
gjort fast det är en lite ny touch, att man vänder och vrider på saker lite mer och att det blir tydligare 
vad man gör och varför. Men i grunden så tänker jag att det är något som vi har gjort redan innan de 
begreppen kom till så i läroplanen. Men jag välkomnar det och tycker att det är bra. Allt som får en 
att reflektera mer är bra och just specifikt när det gäller matematik så tror jag att det är ganska ofta ett 
bortglömt ämne, eller inte helt bortglömt men det kanske inte alltid prioriteras utan så att det behöver 
ju lyftas mer tror jag. För många kan, jag tror att det är många som har kanske egna negativa känslor 
kring matematik, från skoltiden. Då tänker jag att det behöver lyftas fram och i och med att man sätter 
det lite mer i fokus och lägger till undervisnings begrepp så tror jag att det är bra. (F5, 2020). 

Det är väl att man jobbar lite mera med det liksom. Inte bara spontant utan man har det under samling 
och man tänker på att man benämner allt man gör. Det man ser att barnen gör att man benämner det 
matematiskt liksom. (…) Fördelen är kanske att man tänker mer och synliggör det mer, man jobbar 
mer med det (…). (F4, 2020). 

På förskolorna arbetar samtliga förskollärare både med planerad och spontan undervisning. 
Förskollärarna menar att det som utmärker en planerad undervisning är att det är en målstyrd 
process med ett mål och ett syfte. Medan den spontana undervisningen är något som sker 
hela tiden i förskolan. Spontan undervisning uppstår när förskolläraren fångar det som sker 
i stunden och uppmärksammar det som barnen visar intresse för samt är en närvarande 
pedagog.  

En planerad matematikundervisning då tänker jag att man har förberett, om man planerar undervisning 
så ska det vara en målstyrd process med ett mål och ett syfte och lite mer tydlig planering med vad 
man vill uppnå och vad man vill, vilket lärande man vill ska ske. Förberett material och val av tidpunkt 
och plats och barngrupp och har tänkt igenom allt det (...)”.  Spontant tänker jag mer att man använder 
de kunskaper som man har inom inlärning och matematik. Sen så plockar man fram de i stunden, t.ex. 
att ett barn sitter och leker med ett visst material och så ställer man frågor som har ett matematiskt 
innehåll. Man kanske frågar kan du räkna dem eller vad har de för former eller något sådant, medvetna 
frågor. (F5, 2020). 

Man behöver ju få leka fram matematik tänker jag. (F3, 2020). 

Utifrån förskollärarnas utsagor märks en skillnad om hur frekvent den planerade 
undervisningen sker veckovis i respektive förskollärares barngrupp. Tre av förskollärarna 
har en eller två planerade undervisningstillfällen i matematik veckovis. F3 beskriver att de 
inte har någon planerad undervisning i matematik just nu eftersom de har ett annat 
fokusområde under denna termin, men menar att matematiken kommer in i undervisningen 
ändå. På förskolan där F2 arbetar roterar barngruppen var femte vecka till en ny 
utbildningsmiljö som är uppbyggd utifrån olika läroplansmål, totalt finns det åtta 
utbildningsmiljöer. F2s barngrupp är för tillfället inte i matematikmiljön och har därmed 
ingen planerad matematikundervisning. Enligt F2 blir den spontana 
matematikundervisningen extra viktig när den planerade undervisningen sker utifrån den 
utbildningsmiljö barngruppen befinner sig i. 

Ja, matematik står alltid i fokus. Minst två gånger, för samlingarna är också såna som vi planerar och 
där kommer det in matematik där också. (F1, 2020). 

Men matematiken kommer ju in i undervisningen hela tiden ändå, det går ju in i varandra. Fysik, 
teknik och kemi är ju också matematiskt tänker jag. (F3, 2020).  
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Analys 
Resultatet visar att samtliga förskollärare anser att matematik är ett stort begrepp som finns 
överallt i vår omvärld. När de tänker på matematik talar samtliga om olika begrepp som även 
finns i vår läroplan och en förskollärare menar att matematik för hen är Bishop. Jag tolkar 
det som att samtliga förskollärare kopplar till Bishops matematiska aktiviteter på olika sätt 
under intervjun. Helenius m.fl. beskriver Bishops matematiska aktiviteter; lek, förklara, 
lokalisera, design, mäta och räkna som grundläggande aktiviteter till att utveckla barns 
matematiska förståelse i förskolan. Det är även de aktiviteter som har inspirerat förskolans 
läroplansmål inom matematik (Helenius, m.fl., 2016, s. 14, 16, 25).  En förskollärare menar 
att matematiken skapar ordning och hjälper till att kunna förstå omvärlden, utan matematiken 
skulle världen kännas kaosartad. Vidare anser hen att matematiken beskriver motsatser och 
jämförelser, vilket förskolläraren ska uppmärksamma för barn och synliggöra detta genom 
att jämföra saker. Björklund beskriver hur lärande inom matematik i förskolan är beroende 
av förskollärarens medvetenhet. Att förskolläraren uppmärksammar, tydliggör och riktar 
barnens uppmärksamhet mot den egenskap som utforskas i undervisningen blir viktigt för 
barnens förståelse för matematiska begrepp (Björklund, 2014). Denna aktivitet kan vidare 
kopplas till Bishops aktivitet förklara, där barnen får möjlighet att förklara sina idéer och 
ställa frågor samt jämföra matematiska idéer (Helenius, m.fl., 2016, s. 45).  

Vidare visar resultatet att samtliga förskollärare är positiva till undervisningsbegreppet och 
menar att det blivit mer tydligt. Samtidigt som en förskollärare menar att det bidragit till att 
hen arbetar lite mer medvetet med undervisning. Jag uppfattar det som att 
undervisningsbegreppet är ett efterlängtat begrepp som också bevisar att det är undervisning 
som bedrivs i förskolorna. Enligt förskollärarnas utsagor upplever jag att förskollärarna 
ägnar mer tid till undervisning i matematik samt att de medvetet benämner allt de 
matematiska som sker för barnen. Björklund m.fl. beskriver vikten av att förskolläraren 
arbetar mer målmedvetet och synliggör matematiken i vardagliga sammanhang samt i 
matematikundervisningen (Björklund m.fl. 2018).  Enligt studiens resultat anser samtliga 
förskollärare att det är betydelsefullt att vara en närvarande pedagog och följa barnens 
intressen i deras utforskande av matematik. Enligt Bäckman är det viktigt för barnens lärande 
att förskolläraren uppmärksammar här och nu situationer när matematiken är synlig i barnens 
lekar, samt att vara lyhörd på barnens uttryck och intresse (Bäckman, 2015). Vilket också 
Delacour lyfter fram i den barniniterade inriktningen inom matematikundervisning, där 
förskollärarna tillåter barnens intresse styra undervisningen i matematik (Delacour, 2013). 
Jag kopplar detta tankesätt att följa barnens intressen och att barnen måste få leka fram 
matematiken till Bishops matematiska aktivitet lek, där barnen kan få möjlighet att utforska 
ämnet genom att exempelvis undersöka tal, mått eller lägen (Helenius, m.fl. 2016, s. 17). 

Enligt studiens resultat anser förskollärarna att den planerade undervisningen inom 
matematik är en målstyrd process där förskolläraren förberett med ett syfte och mål för 
undervisningen, vilket kan kopplas till en didaktisk planering. Wahlström menar att innan 
ett undervisningstillfälle är det viktigt att tänka på de didaktiska frågorna, samt vilket lärande 
som är centralt och vad som är målet med undervisningen (Wahlström, 2016, s. 131).  Tre 
av förskollärarna menar att den planerade undervisningen sker 1 och 2 gånger med 
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respektive barngrupp per vecka. Förskollärarna anser att den spontana undervisningen sker 
när förskolläraren följer barnens intresse och uppmärksammar de som sker i stunden. 
Studiens resultat visar att två av förskollärarna inte har någon planerad undervisning inom 
matematik för tillfället eftersom deras fokus ligger på andra ämnen. F3 menar att 
matematiken är ett tacksamt ämne som går att få in överallt, liksom F2 menar att det blir mer 
spontan undervisning i matematik på hens avdelning. Min tolkning är att på avdelningar där 
matematiken är ett ämne som inte ligger i fokus blir matematiken ett ämne som inkluderas i 
andra ämnen i undervisningen. På de avdelningar som inte har mycket planerad 
matematikundervisning veckovis blir den spontana undervisningen allt mer betydelsefull. 
Bäckman menar att förskollärare använder sig av målinriktad undervisning både i planerade 
lärstunder samt i spontana här- och nu situationer för att ge barnen förutsättningar att urskilja 
samt att få syn på olika matematiska innehåll (Bäckman, 2015). 

7.3 Förskollärarnas främjande arbete inom matematik 

I förskollärarnas utsagor angående vilka metoder som främjar barnens inlärning inom 
matematik menar tre av förskollärarna att lära med kroppen är en viktig del för de yngre 
barnen. 

Att man gör det med hela kroppen tänker jag, att man ser saker på många olika sätt att det inte bara är 
vitt och svart utan att man får känna det. Jag tänker Learning by doing, lära med hela kroppen. Att 
dem som får vara med och hoppa, stampa och klampa till ett antal och får det i sig. (F1, 2020). 

När det handlar om små barn så tänker jag att vi ska erbjuda barnen så mycket upplevelser som möjligt 
(...) Vi tänker att små barn upplever och skapar mening med kroppen, så vi försöker ju bedriva 
undervisningen på ett sätt som barnen förstår, det är mycket konkret material och att man utgår från 
vad barnen har för erfarenhet sedan tidigare. Någonting som fångar barnens intresse. (F3, 2020). 

F4 menar att hen använder sig av olika metoder, men att en metod är att själv vara den som 
inspirerar och fångar barnens nyfikenhet. Gemensamt för förskollärarna är att de använder 
sig av varierat material i matematikundervisningen för att främja barnens lärande, men 
resultatet visar att konstruktionsmaterial är något som samtliga förskollärare använder i sina 
barngrupper. F1 menar att det är viktigt att jobba med varierat material för att kunna utmana 
barnen så mycket som möjligt. 

Man måste liksom själv sätta på sig matematikglasögonen, men det handlar ju lite om det tycker jag 
som tycker att det här ämnet är väldigt roligt och ser inte att det är så svårt att få in matematik under 
en dag på förskolan. Utan det går ju att göra med vilket material som helst, både ute och inne. (F2, 
2020). 

I vilken miljö som undervisning sker menar alla förskollärare är något som varierar, den 
spontana undervisningen kan ske överallt under hela dagen. Enligt fyra av förskollärarna så 
sker den planerade undervisningen både inne och ute. F1 menar att den planerade 
undervisningen oftast sker inomhus på hens avdelning där det är avskilt från andra intryck 
och barnen är medvetna om vad som gäller.  
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Ja det är väl både i samling och ute på gården vi har ju en fantastiskt stor gård man kan utnyttja. (F4, 
2020). 

Vidare beskriver förskollärarna hur de arbetar med matematikundervisning för att främja 
barns matematiska lärande och uppnå förskolans läroplansmål. Enligt resultat av studien 
arbetar förskollärarna med att främja barns lärande inom matematik både genom spontan 
och planerad undervisning. Samtliga förskollärare menar också att det viktigt att se vad som 
sker i stunden och fånga upp och bekräftar det som barnen gör och sätta ord på det. 

Vi fokuserar mycket på lärmiljöer och att erbjuda upplevelser av olika slag. (...) Därför fokuserar vi 
mycket på planerad undervisning under våra samlingar och sen är det mycket spontan undervisning i 
våra lärmiljöer. Att vi är närvarande pedagoger som bekräftar de matematiska barnen gör. (F3, 2020). 

(…) både spontant och fånga upp barnens intresse för stunden och försöka vidareutveckla och 
förhoppningsvis skapa lärande. Men jag planerar också för mer styrda aktiviteter inom de projekt som 
vi jobbar eller utifrån barnens intressen kan man också planera styrda aktiviteter. (F5, 2020). 

Men två av förskollärarna betonar att arbetet med läroplanen är viktigt att reflektera över för 
att inte missa arbetet med vissa mål. 

Ja, jag tänker att det handlar om att jag som förskollärare vet och har kunskap om målen och är insatta 
i målen, så att jag kan planera aktiviteter utifrån de olika målen om det inte sker spontant så ju jag se 
till att barnen erbjuds aktiviteter. Där de olika målen kan bli uppfyllda, men det handlar ju framförallt 
tänker jag att man har en medvetenhet om läroplanen och om vad de olika målen kan innebära. Så att 
man kan, dels att man kan uppmärksamma när man rör sig inom de olika målen i spontana aktiviteter 
och att man kan planera in aktiviteter där barnen erbjuds tillfällen att arbeta med målen. (F2, 2020). 

Resultatet av intervjuerna visade att samtliga förskollärare ansåg att både den planerade och 
den spontana undervisningen är viktiga för barnens lärande inom matematik och att de 
kompletterar varandra. 

Jag tror att de kompletterar varandra faktiskt. Den planerade undervisningen kan ju ge lite mer 
djupdykning men spontan undervisningen baseras ju hela tiden på barnens intressen just där och då. 
(F3, 2020). 

Endast en förskollärare ansåg att den spontana undervisningen är lite mer främjade för 
barnens lärande.  

Jag tänker att det är de som kanske blir mest lustfyllt för barnen att man är med och fångar när de 
upptäcker matematik, vid måltiden, utomhus på gården, när det verkligen kommer från dem tror jag 
ger mest för barnen. Sen handlar det ju om vad jag väljer att göra vidare med de, om det kommer att 
bli något som främjar barnen eller inte. (F2, 2020). 

Analys 
Resultatet från studien visar att förskollärarna anser att barnen ska få lära med hela kroppen 
och att detta är betydelsefullt. Samt att erbjuda barnen upplevelser för att barnen ska få skapa 
sig en mening med det barnen utforskar. Gejard menar att barn kan visa ett lärande och en 
kunskap kroppsligt på ett lekfullt sätt genom gester (Gejard, 2018). Enligt Delacour har 
förskolläraren i den barninitierade inriktningen ett öppet förhållningssätt där barnen tillåts 
att upptäcka matematik med kroppen i sin egen takt. Förskollärarens mål är att barnen skulle 
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få uppleva en helhetsbild över det matematiska som utforskas (Delacour, 2013). Vidare anser 
förskollärarna att det är viktigt att både följa och fånga barnens intresse. Förskollärarna 
menar också att i arbetet mot förskolans läroplansmål inom matematik, är det viktigt att sätta 
ord på det barnen gör för att öka förståelsen i matematik. Min uppfattning är att 
förskollärarna anser att i yngre barngrupper blir det ännu viktigare att sätta ord på det barnen 
gör för att barnen ska förstå innehållet. I Björklunds studie beskrivs hur viktig roll 
förskolläraren har i undervisningen med yngre barn i arbetet med matematiska begrepp. 
Genom att tydliggöra på både ett verbalt och visuellt sätt i undervisningen blir det tydligare 
och lättare för barnen att förstå ett nytt begrepp (Björklund, 2014). Genom att tydliggöra 
matematiska begrepp för att öka barnens förståelse, låta barnens intresse styra deras 
utforskande av matematik och uppleva matematiken kroppsligt kan det kopplas till Bishops 
matematiska aktivitet förklara. Där barnen tillåts upptäcka matematik i olika former med 
hjälp av gester med kroppen (Helenius, m.fl. 2016, s. 56–57). 

Utdrag från studien visar även att de material som förskollärarna använder i sin undervisning 
inom matematik är varierande utifrån barnens intressen. Intrycket jag får av förskollärarna 
är att det handlar om att kunna se matematiken i allt som finns runt omkring barnen. Enligt 
detta tankesätt finns matematiken med i barnens vardag under hela dagen i förskolan, vilket 
kan underlätta arbetet med matematik målen utifrån läroplanen om förskolläraren 
uppmärksammar det för barnen. Vidare menar samtliga förskollärare att de använder sig av 
är konstruktionsmaterial, för att främja barnens lärande inom matematik. Gejard 
uppmärksammade i sin studie att bygg- och konstruktionshörna på en förskola var en 
uppskattad miljö och att barnens vistades mycket i den lärmiljön (Gejard, 2018). Detta kan 
även kopplas till Bishops matematiska aktivitet design, som handlar om att kunna konstruera 
(Bäckman, 2015 s. 49; Emanuelsson & Helenius, 2016, s. 15).  

Enligt studiens resultat menar förskollärarna att både den spontana och den planerade 
undervisningen är viktiga i förskolan och att dessa kompletterar varandra, samt att båda 
behövs för att främja barnens lärande. Den planerade fångar upp det lärandet som 
förskolläraren har för avsikt att undervisa om, medan den spontana kan fånga det som sker i 
stunden utifrån det barnen undersöker. Jag tolkar att förskollärarna utgår från barnens 
intressen i både den spontana och den planerade undervisningen och jag kopplar denna 
kompetens till det didaktiska perspektivet. Hjälmeskog m.fl. betonar vikten av att 
förskollärarens har kompetens om barnet, innehållet samt didaktisk kompetens för att 
undervisningen ska bli gynnsam (2020, s. 36-37). Bäckman menar också att en kompetent 
förskollärare iscensätter målinriktad matematikundervisning både i planerade aktiviteter 
samt i här- och nu situationer. Bäckman betonar vikten av att i båda lärsituationerna vara en 
medveten och lyhörd pedagog över barnens intresse kring matematik för att kunna möta upp 
barnen (Bäckman, 2015). Enligt studiens resultat menar förskollärarna också att de arbetar 
mot förskolans läroplansmål både genom den spontana och den planerade undervisningen. 
Två förskollärare anser dock att det är viktigt att hela tiden reflektera över målen i läroplanen 
för att vissa mål inte ska bli bortglömda. Jag tolkar det som att reflektion är en viktig del för 
att inte missa viktiga läroplansmål på grund av att de upplevs svårare eller alternativt 
tråkigare. Björklund och Barendregt anser att det är viktigt att reflektera över 
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matematikmålen för att inte missa något viktigt lärande som barnen bör erbjudas i förskolan 
(Björklund & Barendergt, 2016).  

 

8. Resultat och analys, delstudie 2 

I detta kapitel presenteras resultatet av de kvalitativa intervjuerna med förskollärarna som 
arbetar på en avdelning med de äldre barnen 4–5 år. Resultat och analys är strukturerat på 
samma sätt som delstudie 1. 

8.1. Förskollärarens förutsättningar 
Två förskollärare berättar under intervjun att de har blivit erbjudna kompetensutveckling i 
matematik. Medan fyra förskollärare berättar att de inte minns att de har blivit erbjudna 
någon kompetensutveckling i matematik. Förskollärarna vet dock att det finns möjlighet till 
att söka om vidareutveckling inom matematik, men de har inte varit intresserade av att söka. 	

Det är så att ...kommunen inte har erbjudit, men jag har kunnat aktivt sökt det. (F5, 2020)	

Inte vad jag kan komma på, att jag har blivit erbjuden men det är klart att det har kunnat funnits tillfälle 
för detta. Men jag har inte valt att gå på de, eftersom jag känner att matematik inte är min starkaste 
sida och därför har jag snarare valt att inte gå på de. (F4, 2020).	

 
Samtliga förskollärare anser dock att det är viktigt med kompetens i matematik, för att kunna 
bedriva matematikundervisning. En förskollärare uppger även att de behöver veta vad 
matematik betyder och vilka begrepp som ingår, för att konkretisera matematiken på barnens 
nivå i både barnens lek och i planerad matematikundervisning. 	

Jag tycker kompetensen är viktigt. Förskolläraren behöver veta vad matematik betyder, vilka begrepp 
som tillhör matematik. Förskollärare måste även kunna identifiera matematiken i barnens fria lek, 
men också i undervisning för att kunna utmana på barnens nivå. (F5, 2020)	

En annan förskollärare menar att det är viktigt att ha kompetens i matematik, i syfte att kunna 
få syn på barnens lärprocesser och försöka hitta metoder för att kunna utmana barnen och 
det enskilda barnet vidare.	

Här tänker jag att den som undervisar behöver ämneskompetens om matematiken, för att man ska 
kunna se lärandeprocessen hos barnet och för att kunna utmana barnet i matematiken(...). Har man 
inte tillräcklig kunskap både för mig och arbetslaget blir det en faktor som spelar roll. Det gäller att 
vara påläst och försöka hitta metoder som fungerar för en barngrupp och det enskilda barnet. (F6, 
2020) 

I samband när två andra förskollärare lyfter fram vikten av kompetens i matematik, menar 
de att förskollärarens kompetens beror på vad hen har för utbildning samt erfarenheter om 
matematik. 
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Kompetens är viktigt, jag tänker generellt att det finns många som tycker att matematik är läskigt 
ämne och svårt att närma sig, för många har dåliga erfarenheter från sin egen skoltid. Det hänger 
tyvärr kvar (...). Jag tänker att jag behöver lite mer kompetensutveckling, som sagt jag minns inte att 
jag har blivit erbjuden någon kompetensutveckling inom matematik i förskolan, eller att någon annan 
har fått den möjligheten. Men jag tycker att matematik har lyfts upp i mina ögon sedan när jag gick 
utbildningen och arbetat som förskollärare och att det är så mycket mer än det som jag minns från min 
skoltid, där jag hade ganska svårt för matematik(...). (F4, 2020).	

Man behöver ganska mycket grundkunskaper och en bred kunskap vad matematik är, så att det inte 
är bara siffror som undervisas. Kunskapen om matematik beror på hur man är och vad man har med 
sig från utbildningen. (F2, 2020)	

 
Ytterligare en central aspekt för att kunna bedriva matematikundervisning enligt samtliga 
förskollärare är tillgången till material. Flera förskollärare lyfter även fram bristen på 
material, vilket kan påverka deras arbete med matematik. 	

 (...) vi har ett inköpsstopp just nu och det kan påverka vårt arbete med matematik. (F1, 2020)	

Jag borde säga att det finns begränsat med material hos oss. Men vi använder oss av otroligt mycket 
av återbruksmaterial. Men det finns saker som man vill köpa in såsom våg för att väga saker, eller 
mätningsinstrument. Sedan har jag tryckt på att de behövs mera böcker. Det finns många bra böcker 
inom matematik som vi bör ha (...). (F3, 2020) 

F3 nämner vidare att materialet anpassar sig efter förskolans miljö, vilket också kan påverka 
vilket material barnen får använda.	

(...) matematikrummets placering dåligt placerat, på grund av att det är ett genomgångsrum(...)Vi 
använder rummet som en matsal också, det innebär att man inte kan alla gånger ta fram material och 
arbeta med det och ha kvar det för att arbeta med det efter lunch. Vi måste i stort sätt plocka undan 
allt och det kan vara en begränsning i ett rum. Det är därför vi använder att arbeta mycket med 
matematiklådor eftersom det är lätt att ta fram. (F3, 2020)	

Analys	
Resultatet visar att det är två förskollärare som har blivit erbjudna kompetensutveckling i 
matematik. Dock visar det att de resterande förskollärare	inte minns att de har blivit erbjudna 
någon kompetensutveckling i matematik. En	av dessa förskollärare beskriver att hen har 
dåliga erfarenheter från matematik på grund av från sin egen skoltid. Men hen menar även 
att det är fler förskollärare som har dåliga erfarenheter, således tänker förskolläraren att hen 
och andra förskollärare behöver mer kompetensutveckling inom matematik. De resterande 
förskollärarna är dock medvetna om att det finns möjlighet till att söka om detta, men på 
grund av att det inte finns något intresse väljer de inte att söka till kompetensutveckling i 
matematik. Trots detta anser samtliga	 förskollärare att det är viktigt med kompetens i 
matematik, för att kunna	bedriva matematikundervisning i förskolan. Vissa av förskollärarna 
beskriver	exempelvis att det behövs en god kunskap av vad matematik är, för att kunna	
synliggöra matematiken på barnens nivå. Medan andra benämner att förskollärare	behöver 
ha ämneskompetens, i syfte att kunna få syn på barnens lärprocesser	inom matematik och 
för att kunna utmana barnen vidare. Enligt Bäckman behövs det kompetens i matematik för 
att	kunna bedriva matematik i förskolan. Men även ett förhållningssätt som är lyhörd på 
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barnens intressen gällande	matematik, för att därefter kunna möta upp barnens lärprocesser 
om ett	specifikt innehåll (Bäckman, 2015). 
 	
Fortsättningsvis visar resultatet att tillgången till material är en viktig faktor för att kunna 
bedriva matematikundervisning. Två förskollärare lyfter även fram att tillgången till material 
är begränsad på grund av inköpsstopp, samt att de behövs mera material som kan ytterligare 
utmana barnens lärande inom matematik. Sedan uppger en förskollärare att variationen av 
material påverkas av förskolans miljö och därmed använder material som är lätt att plocka 
ihop. Sammanfattningsvis tolkar jag som att förskollärarna anser att materialet och 
materialets placering i förskolans miljö är en faktor som spelar roll när det gäller 
matematikundervisning i förskolan. Men även att ha olika kompetenser i matematik, där 
förskollärarna betonar vikten av att ha kunskap om matematik för att både kunna undervisa 
på barnens nivå samt få syn på barnens lärprocesser. Hjälmeskog m.fl. skriver att en 
komponent i den didaktiska pyramiden är miljön, vilket är en viktig faktor för 
undervisningen och påverkas av vilka material förskolläraren väljer att använda. Materialet 
förskolläraren väljer kan i sin tur påverkar relationen mellan barnet och materialet (2020, s. 
31–32, 34). Hjälmeskog m.fl. menar att förskollärare behöver ha olika kompetenser för att 
undervisningen ska bli gynnsam. Förskolläraren behöver därmed didaktisk kompetens för 
att kunna välja ut innehållet i undervisningen. Ämneskompetens om innehållet som ska 
undervisas i syfte att kunna uppnå förskolan läroplansmål, samt social kompetens för att göra 
om ämnet till barnens nivå (Hjälmeskog, m.fl., 2020, s. 36–37). 

8.2 Förskollärarnas syn på matematik och matematikundervisning 

Utifrån intervjun anser samtliga förskollärare att begreppet matematik är ett otroligt brett 
ämne. Förskollärare menar att matematik finns överallt, men att det är viktigt att benämna 
begrepp och ord på det som görs för att skapa en grundläggande förståelse för matematik. 
Vidare uppmärksammar vissa förskollärare att få in matematiken i vardagen, men även det 
grundläggande områdena inom matematik i undervisningen:	

Det handlar inte endast om att sitta och räkna med tal (...) matematik ska man få in vardagen och 
benämna allt man gör för att få upp ögonen för matematik, att man arbetar med det i vardagen. (F3, 
2020) 

Allt ifrån avståndsbedömning, tal, siffror, former, mönster, problemlösning, propositioner, mått, 
volym, tidsuppfattning, klockan, hastighet, statistik. Men det kan också vara att räkna, hur många 
köttbullar vill du ha, vill du ha en eller två? Så det finns mycket vardagsmatematik utöver det jag 
rabblade fram. (F5, 2020) 

Något som skiljer från samtliga förskollärare svar kring matematik, är vad F2 anser om 
matematik. 

Det behöver inte bli så mycket bordsarbete utan det kan också vara mer kroppsliga. Samma sak om 
vi ska hålla på att mäta så kan vi göra det med kroppen och även inte bara med fasta måttband och 
linjaler utan man kan även få begrepp om mätning med armar, ben, fötter, för att kunna relatera till 
likheter och jämföra olika mätsystem. (F2, 2020) 
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Ytterligare något som lyfts fram under intervjun är förskollärarnas syn på 
undervisningsbegreppet. Samtliga förskollärare utifrån intervjun beskriver att de är positiva 
till undervisningsbegreppet som har framträtt i den nya läroplanen 2018, samt att det blir 
tydligare vad deras uppdrag är när det står i läroplanen. Gällande deras tankar kring att 
bedriva matematikundervisning i förskolan, är att undervisningen inte ska vara skollik och 
inte ska utföras som lektionerna i skolan. Förskollärarna menar att matematikundervisningen 
ska utföras på ett lekfullt sätt och utgå från barnens tankar och intressen. 	

Jag tycker det är viktigt att få in matematik som ett ämne i förskolan och att vi är medvetna om det 
och tar ned det på barnens nivå, att det inte ska bli skola. Utan att vi får in det på ett leksamt och 
lättsamt sätt. (F3, 2020) 

 
(...)det beror på vart man lägger för vikt på undervisningen. Nej jag sitter inte och har lektioner som 
de har i skolan. Undervisning för mig är att ta vara på barnens intressen och utveckla de vidare. Vad 
tänker de, vad har de för hypoteser och vad vi kan bygga vidare på. (F5, 2020) 

 
Förskollärare uppger även att undervisningsbegreppet ställer högre krav på oss som 
förskollärare, att ha mer kunskap ämnet matematik och att undervisningen ska ske genom 
målstyrda processer som anpassar barngruppen. 

Jag tänker att det viktigt att ha grepp om vad matematik är och det ställer högre krav på mig att kunna 
ämnet matematik. Men det gäller även att sortera ämnet matematik, alltså vad är det vi ska kunna. Så 
undervisningen handlar om målstyrda processer inom det icke-uppnående mål som vi har. Men det 
handlar även om att sortera de och tolka de så att anpassa barngruppen inom matematik. (F2, 2020) 

Vidare något som beskrivs av förskollärarna under intervjun, är att det bedrivs både spontan 
och planerad matematikundervisning. Förskollärare menar att den planerade 
matematikundervisning är mer målinriktad till förskolans läroplansmål och att den är 
genomtänkt i förväg. Medan den spontana undervisningen handlar om ett lärande som sker 
spontant, där förskolläraren tar vara på barnens tankar och intressen som de visar för i 
stunden. 	

En planerad undervisning är något som jag planerar inför, där jag är mer målstyrd, jag vet exakt vilket 
mål jag jobbar emot. (F2, 2020) 

En planerad undervisning är där jag som förskollärare har planerat en undervisning i förväg, baserat 
på barnens intressen. Medans de spontana undervisning handlar om ett lärande som sker spontant. Att 
förskolläraren tar vara på saker direkt vad barnet säger, frågar om eller visar ett intresse för. (F5, 2020) 

(...) I det spontana fångar man upp det specifika barnets intressen i stunden. Men i det planerade utgår 
från flera barns intressen och planerar utifrån det. (F1, 2020) 

Förskollärarna beskriver vidare hur ofta de bedriver en planerad matematikundervisning 
veckovis i respektive barngrupp. Fyra av förskollärarna berättar att de har minst tre planerade 
matematikundervisningar i veckan, men en av förskollärarna beskriver att de arbetar i olika 
lärmiljöer och att hens fokus inte ligger främst att undervisa matematik. Hen menar dock att 
matematikens mål kommer in andra ämnen i förskolan.	

Det bör vara faktiskt 3, eftersom vi arbetar projektinriktat tisdagar-torsdagar (...) jag ansvar mest för 
kommunikation och språk och det digitala. Så främst kommer matematiken in i det digitala vi gör. 
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Men matematikens mål kommer med på köpet i det vi gör. När jag planerar har jag andra mål som 
ska uppnås och matematikens mål kommer in på köpet, så ibland kommer faktiskt inte de målen med 
och de är inte själva fokusen i undervisningen (...). Vi räknar mycket bokstäver, då blir det 
ramsräkningar. Där får barnen lära sig hur räkning går till att det här är siffran 3 och inte 10 och det 
är 3 saker. Vi arbetar mycket med programmering också, med Blue-bots. Detta blir väldigt abstrakt 
och hur många steg ska roboten innan den ska svänga. (F4, 2020) 

 
De resterande förskollärare som uppger att de inte har planerad matematikundervisning 
veckovis, beskriver att matematiken inkluderas i projektarbete och vardagliga rutiner.	

Jag har inga planerade undervisningar med bara matematik veckovis. Vi har inte det schemalagt, på 
måndagar klockan 09.00 har vi bara matematik. Dock sker matematik varje vecka, 
vardagsmatematiken på lunchen, påklädning. Vi arbetar just med sommarskuggan just nu och vi har 
flera tillfällen med undervisningar i veckan, där undervisningarna innehåller matematik. (...) Vi har 
fått uppdrag av sommarskuggan, där barnen ska hitta olika geometriska former. Vi har arbetat med 
vart i världen bor sommarskuggan på en karta osv. (F5, 2020) 

Vi har inte så att står att ska ha matematik idag. Utan matematiken lyfter vi fram i samling och i det 
flesta rutinsituationerna såsom påklädning, matsituationerna. Men matematiken kommer in i projekt 
och olika teman vi arbetar med, så det återkommer flera gånger i veckan men jag kan inte säga exakt 
hur många gånger i veckan (...). (F6, 2020) 

Analys 
Resultatet visar att samtliga förskollärare anser att matematik är ett brett ämne och att det 
finns överallt. Men resultatet visar även att det finns ett perspektiv på matematik som lutar 
sig mot att det är viktigt att lära barnen de grundläggande begreppen och orden inom 
matematik. Detta genom att undervisa de eller benämna de i vardagen. Medan det andra 
perspektivet är att barnen ska inte endast använda standardiserade mått, utan barnen ska även 
uppleva matematiken med kroppen för att mäta skillnader och likheter. Förskollärarnas syn 
på matematik kan tolkas i relation till Bishops matematiska aktiviteter, fast de lyfter fram 
olika perspektiv. Helenius, m.fl. förklara att de matematiska aktiviteterna lek; förklara, 
lokalisera, design, mäta och räkna är det grundläggande aktiviteterna som används för att 
utveckla barns lärande inom matematik i förskolan (2016, s. 14, 16). Förskollärarna 
beskriver vidare att de är positiva till undervisningsbegreppet i förskolan, samt att det blir 
tydligare med undervisningsbegreppet när det står i förskolans läroplan. Dock betonar de 
vikten av att undervisningen inte ska vara skollik och inte bedrivas som skolans lektioner. 
De menar att förskolans matematikundervisning ska utföras på ett lekfullt sätt och utgå från 
barnens nivå samt intressen. Doverborg och Pramling Samuelsson (2004) skriver att fler 
förskollärare i förskolan anser att barn lär sig matematik när det sker omedvetet, därmed ska 
matematikundervisning ske genom lek och på ett lustfyllt sätt för att dölja att de lär sig 
matematik. Men det kan även tolkas till ett barnititerad inriktat förhållningsätt till 
matematikundervisning som Delacour skriver om, där förskollärarna låter barnens intresse 
och erfarenheter i matematik styra vad undervisningen ska handla om (Delacour, 2013). 
  
Vidare lyfter förskollärarna fram att matematikundervisningen sker både spontant och 
planerat. Förskollärarna beskriver att den planerade matematikundervisning är mer 
målinriktad till förskolans läroplansmål, medan den spontana matematikundervisningen 
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handlar om ett lärande som barnen visar intresse för i stunden. Genom att bedriva planerad 
matematikundervisning som ska vara mer målinriktad, medför högre krav menar en av 
förskollärarna. Hen menar att behövs mer kompetens inom ämnet matematik och att 
undervisningen måste ske genom målstyrda processer som anpassar barngruppen. Detta kan 
tolkas till det didaktiska perspektivet som beskrivs som en central del i planeringen av 
undervisningen, där förskollärarna använder didaktiska frågorna för att reflektera över vilka 
val de väljer inför undervisningen. Genom att ställa de didaktiska frågorna kan förskollärarna 
synliggöra syftet och målet med undervisningen (Wahlström, 2016, s. 131).  
  
Fortsättningsvis är det fyra förskollärare som berättar att de bedrivs minst tre planerade 
matematikundervisningar, per avdelning i veckan. Dock berättar en av dessa förskollärare 
att hen inte bedriver undervisningen, utan det är andra förskollärare som undervisar i 
matematik. Hen menar att matematiken inkluderas i andra ämnen, såsom språk och digitala 
verktyg som är hens fokusområde. De resterande förskollärare benämner även detta och 
menar att matematiken kommer in i projektarbeten, samt i vardagliga rutiner såsom 
måltidssituationer och vid påklädning. Bäckman menar att förskollärare iscensätter 
målinriktade matematikundervisningen både i planerade lärstunder och här- och nu 
situationer, för att barnen ska ges förutsättningar att urskilja och få syn på olika matematiska 
innehåll (Bäckman, 2015). En förskollärare uppger exempelvis att matematiken har framträtt 
genom uppdrag i ett projekt av en karaktär “Sommarskuggan”, där barnen skulle hitta 
geometriska former och lokalisera vart Sommarskuggan bor på en karta. Detta kan relateras 
till Bishops matematiska aktiviteter lokalisera, där barnen får lokalisera samt beskriva var 
Sommarskuggan bor på kartan (Helenius, m.fl., 2016, s. 19, 68). Men även till matematiska 
aktiviteten design, som handlar om att kunna identifiera egenskaper hos geometriska figurer 
och former, samt urskilja dess likheter och skillnader (Bäckman, 2015 s. 49). En annan 
förskollärare lyfter fram att barnen ramsräknar bokstäver vid läsning och använder Blue-
bots vid programmering, där barnen kan se konkret hur många steg roboten ska gå. Detta 
kan relateras till matematiska aktiviteten räkna, som handlar om att kunna hantera frågor 
”Hur många?” men även få förståelse för antal och tal (Helenius, m.fl., 2016, s. 23). 

8.3 Förskollärarnas främjande arbete inom matematik 

Vidare beskriver förskollärarna hur de arbetar med matematik för att främja barnens 
matematiska lärande och uppnå förskolans läroplansmål. Samtliga förskollärare i studien 
berättar att de relaterar till förskolans läroplan när de planerar en matematikundervisning, 
men vissa förskollärare använder specifika verktyg.	

Om jag ska planera en undervisning använder jag mig av en didaktisk mall, där jag relaterar till 
läroplanen. (F2, 2020)	

Vi använder oss av en projektmodell, där har vi kan lägga till kopplingar läroplanen. Sedan lyfter den 
fram hur vi ska dokumentera och vilket håll projektet ska dra åt. (F4, 2020)	

Jag tänker att alla matematiska undervisningar jag har, utgår alltid från förskolans läroplan(...). Jag 
använder mig av pedagogisk dokumentations papper när jag planerar och en som heter PRE som 
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handlar om planering före aktivitetstillfälle, alltså vilka didaktiska val jag ska göra inför aktiviteten. 
Sedan POST som jag använder efteråt för att snabbt reflektera efter aktiviteten. Då reflekterar jag 
exempelvis på vad som hände i aktiviteten, vilket lärande barnen har haft tillgång till, vilka 
förväntningar hade jag innan, vilket förhållningssätt hade jag mot barnen, hur gick det, vilka tidigare 
erfarenheter har barnen kring de material som vi har arbetat med. (F5, 2020)	

Fortsättningsvis beskriver förskollärarna sitt arbete med	matematik på olika sätt som främjar 
barns lärande inom matematik. I utdragen	nedan uppger förskollärarna på vilket sätt de 
arbetar för att synliggöra och	främja barns lärande inom matematikundervisning.	

Det finns olika metoder jag använder och varför för att belysa matematiken på olika sätt. Material ska 
anpassa efter barnet och deras erfarenheter så att de kan ta sig till de (...). (F1, 2020)	

Jag tittar väldigt mycket på vad kompisarna är intresserade av just nu och utifrån det väljer jag material 
och vad undervisningen ska handla om. Utifrån val av material kan jag välja material som de redan 
kan och är igenkänt för att vidareutveckla kunskapen inom detta(...) men det beror på vilken inriktning 
jag har. (F2, 2020)	

Allt beror på barnens intresse och vad vi arbetar kring just nu. (F5, 2020) 

Utifrån utdragen beskriver förskollärarna att de utgår från barnens intressen och erfarenheter 
när det gäller matematikundervisningens innehåll och lärande. Men utdraget från F2 går det 
också att se att innehåll kan väljas utifrån barnens tidigare erfarenheter, i syfte att 
vidareutveckla barnens kunskaper om det. Vidare beskriver förskollärarna att barnen ges 
möjlighet till lärande när de utforskar matematik med varierat material i olika miljöer.	

Just materialet kan vara vad som helst, det kan vara att man är i skogen och använder det som finns i 
skogen, alltså naturmaterial. Men det kan även vara färdigt material som tärningar, linjaler, vågar där 
man väger saker(...)jag tycker att kasta tärningar är ett bra medel, då får man det fysiska i och med att 
man kastar tärningen och kan se siffrorna och sedan förstå hur många prickar är sex. (F1, 2020)	

Vi kan använda oss av linjaler, måttband, Ipads, Blue-bots, Web-ägg för att titta på likheter och 
skillnader och jämföra. Material som(...) kan göra det så konkret som möjligt för barnen. (F6, 2020)	

F6 uppger att matematikundervisning kan bedrivas överallt, men det beror även på vilket 
matematiskt mål barngruppen arbetat i mot.	

Matematikundervisning kan vara överallt och det beror också på vilket mål vi jobbar mot i läroplanen. 
Sedan väljer man en miljö där det är mest möjlighet att utforska, det vi ska jobba mot i läroplanen 
inom matematik. (F6, 2020) 

Tre förskollärare berättar vidare att de använder sig av ett matematikrum både till planerad 
och spontan matematikundervisning. Dock förekommer det flest planerade 
matematikundervisningar i rummet. F3 berättar att rummet är inrett med olika material 
såsom matematiklådor med uppdrag i. Uppdragen innehåller memory med mönster som 
barnen ska hitta och para ihop, samt bilder på olika konstruktionsbyggen som barnen ska 
försöka återskapa. Rummet har även uppsatta siffror på väggarna och är skrivna i namn, för 
att utmana barnen att para ihop de. F3 berättar vidare att de använder en almanacka i rummet 
vid samling. På almanackan finns en klocka som används till att diskutera vad klockan är 
vid samling och lunch, samt visar hur många barn som är där och vilket datum det är idag. 



 

35 
 

Ytterligare något som lyfts fram gällande främjande arbetet inom matematik, är att samtliga 
förskollärare anser att både den spontana och planerade matematikundervisningen är viktiga 
för barns lärande inom matematik. Exempel på detta är följande:	

Jag kommer att svara båda. Den planerade är planerade för barnens intressen och den spontana bygger 
också på barnens intressen. (F5, 2020)	

Jag tycker inte det ena eller det andra är bättre än den andra, men jag tycker att båda behövs. Men det 
är viktigt att barnen behöver erfarenheter från där de är så att man inte bara undervisar dem något som 
man bara har tänkt ut. Att man utgår från barns intressen i stunden men även i det planerade. I det 
spontana fångar man upp det specifika barnets intressen i stunden. Men i det planerade utgår från flera 
barns intressen och planerar utifrån det. (F1, 2020)	

Men en förskollärare anser att den planerade matematikundervisningen kan vara mer 
främjande för barns lärande om den är välplanerad. 

Det bör vara den planerade, men det kan lika gärna vara den spontana. Om de planerade aktiviteterna 
är grundligt planerade och att man ser till att det inte är samma mål som man strävar mot varenda 
gång undervisningen sker (…). För en spontan undervisning kan tendera till att det som ligger en 
närmast om hjärtat och vad som känner är mest kunnig kring väljs att undervisas om. Det kan leda till 
att de blir för enkelspåriga, liksom om samma ämne eller mål. Men jag säger nog att det planerade är 
mest främjande, om de är ordentligt gjorda. (F4, 2020)	

Analys 

Resultatet visar att förskollärarna anser att det är betydelsefullt att barnen ska ges möjlighet 
att utforska och lära sig matematik med varierat material i olika miljöer. Förskollärare 
benämner att matematikundervisningen kan bedrivas överallt, men detta beror på vilket mål 
barngruppen arbetar i mot. Resultatet visar även att det är främst färdigt material som 
används. De färdiga materialen beskrivs som konkreta och fysiska såsom standardiserade 
mätinstrument, tärningar och digitala verktyg. Detta används för att barnen ska kunna se 
konkret vad som ska göras med materialet och för att uppnå en vidare förståelse i barns 
matematiska lärande. Gejard skriver att materiella resurser i matematiska aktiviteter kan 
används på ett konkret sätt för att utöka barnens lärande inom matematik (Gejard, 2018). 
Detta är även något Björklund menar när hen skriver om metoden indirekt fokus på 
lärandeobjekt. Metoden innebär att förskollärare försöker inkludera olika matematiska 
objekt som är abstrakta i matematikundervisning, för att ge barnen förutsättningar att räkna 
ut mängder, urskiljning, vad som är hälften och dubbelt (Björklund, 2014). 	

Vidare framkommer det i resultatet att förskollärarna arbetar mest i ett matematikrum, där 
det finns material som utmanar barnens matematiska förmåga på olika sätt. Ett av utdragen 
berättar att barnen utmanas med matematiklådor med uppdrag i såsom memory med mönster 
som barnen ska hitta och para ihop, samt bilder på olika konstruktionsbyggen som barnen 
ska försöka återskapa. Siffror som är uppsatta på väggarna och är skrivna i namn för att 
kunna para ihop de. Almanacka som används vid samling som visar var en klocka, samt hur 
många barn det är där och vilket datum det är idag. Syftet med almanackan enligt 
förskolläraren är att diskutera tillsammans med barnen vad klockan är i olika sammanhang, 
samtala om hur många barn det är och vilket datum det är idag. Sammanfattningsvis kan 
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samtliga material som har lyfts fram relateras till Bishops matematiska aktiviteter förklara, 
design, mäta, räkna. Jag tolkar det som att barnen ges möjlighet till exempel att förklara sina 
tankar, prova olika lösningar, jämföra matematiska idéer med samtliga material och dess 
utmaningar. Design genom att barnen får prova på att identifiera och skapa mönster i både 
memory samt konstruktionsbyggen (Bäckman, 2015 s. 49; Emanuelsson & Helenius, 2016, 
s. 15). Mäta där barnen får använda olika mätinstrument såsom linjal, våg, måttband, webb-
ägg för att jämföra och ordna efter olika måttenheter till exempel längd och area. Men även 
möjlighet till att mäta tid med att samtala om vad klockan är i olika sammanhang (Helenius, 
m.fl., 2016, s. 22; Emanuelsson & Helenius, 2016, s. 15). Räkna där barnen ges möjlighet 
till att uppfatta tal och antal genom uppsatta siffror, almanacka som visar hur många barn 
det är på avdelningen, samt vilket datum det är (Helenius, m.fl., 2016, s. 23).  

Samtidigt som förskollärarna betonar vikten av varierat material är det lika viktigt att relatera 
till förskolans läroplan och barnens tidigare erfarenheter samt intresse, när planerar 
undervisningens innehåll för att främja barnens lärande inom matematik. Dock anser 
förskollärarna även att den spontana matematikundervisningen är viktig, eftersom 
förskolläraren fångar upp ett lärande av barnets intresse i stunden. Detta kan relateras till 
didaktisk kompetens och ämneskompetens, där förskollärare har kompetens att kunna välja 
ut innehåll och kunskap om ämnet som undervisas relaterat till förskolans läroplans mål. 
Samt social kompetens för att anpassa ämnet till barnens nivå (Hjälmeskog m.fl., 2020, s. 
36–37). Vidare lyfter tre förskollärare fram att det använder specifika verktyg inför 
planeringen, för att främja och synliggöra barnens lärande inom matematik. Detta genom att 
använda didaktiska mall, projektmodell eller pedagogiska dokumentations papper. En av 
förskollärarna beskriver även att hen använder reflektionsverktyg efter varje undervisning, 
där hen exempelvis reflekterar kring undervisningens innehåll och hens förhållningssätt i 
relation till barnens lärande. Björklund m.fl. menar att det målinriktade arbetet i matematik 
behöver förskollärare planera och arbeta systematisk till läroplansmålen. Dock behöver 
förskollärare även relatera arbetet i relation till barnens erfarenheter och förmåga, i syfte att 
kunna utmana barnen vidare på deras nivå. Genom detta kan förskollärare undervisa och 
tänka didaktiskt (Björklund m.fl., 2018). Dock visar resultatet att en av förskollärarna anser 
att den planerade matematikundervisningen kan vara mer främjande om den är grundligt 
planerad, samt att det inte är samma mål som undervisas. Förskolläraren menar även att den 
spontana matematikundervisningen kan leda till samma mål eller ämne, på grund av att 
förskolläraren känner sig bekväm att undervisa det. Björklund och Barendregt menar att det 
är viktigt att reflektera över vilka mål som undervisas i syfte att inte missa andra mål som 
bör undervisas i förskolan (Björklund & Barendregt, 2016).  
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9. Diskussion  

I följande kapitel kommer delstudiernas resultat att diskuteras i relation till tidigare forskning 
och teorier som vi tidigare har presenterat, samt studiens bakgrund. I diskussionen kommer 
vi att jämföra delstudiernas resultat med varandra, där delstudie 1 representerar förskollärare 
som arbetat med yngre barn och delstudie 2 representerar förskollärare som arbetar med 
äldre barn. Diskussionen redovisas under samma rubriker som i delstudiens resultat, för att 
skapa tydlighet. 

9.1 Förskollärarens förutsättningar 

Utifrån delstudiernas resultat framkommer det att samtliga förskollärare anser att materialet, 
miljön och kompetens är faktorer som är viktiga för att kunna undervisa matematik i 
förskolan. Förskollärarna lyfter fram att de behövs kompetens i matematik, för att få syn på 
det matematiska som sker i undervisningen. Samt kompetens att undervisa på barnens nivå 
och för att få syn på barnens lärprocesser. De anser även att tillgången till material och vilken 
miljö undervisningen bedrivs i, är en viktig del för att kunna undervisa matematik. 
Hjälmeskog m.fl. menar att en viktig komponent i den didaktiska pyramiden är miljön som 
påverkas av vilka material förskolläraren väljer att använda. För att välja ut innehållet i en 
undervisning behöver förskolläraren didaktisk kompetens. Samt ämneskompetens om ämnet 
som ska undervisas som ska uppnå förskolans läroplansmål och social kompetens för att 
göra om ämnet till barnens nivå (Hjälmeskog, m.fl. 2020, s. 36–37). Vi tolkar det som att 
förskollärarna är medvetna om kompetenserna samt relationen mellan miljö, material och 
barn i den didaktiska pyramiden. Men även hur dessa påverkar undervisningen för att uppnå 
ett gynnsamt lärande inom matematiken. Dock förekommer det att endast i delstudie 1 att 
förskollärarna betonar vikten av barngruppens dynamik i relation till hur 
matematikundervisningen fungerar. Utifrån ett didaktiskt perspektiv med den didaktiska 
pyramiden, kan vi få syn på att förskolläraren tänker på relationen mellan barn och barn i 
relation till lärandet i matematikundervisning (2020, s. 31–32, 34). Om vi hade kunnat 
observera matematikundervisningen i samtliga förskolor, hade det möjligtvis varit lättare att 
få syn på den didaktiska pyramidens komponenter och dess relationer, exempelvis relationen 
mellan barn och barn. Vi upplever att det har varit svårt att få syn på detta med kvalitativa 
intervjuer. 

Samtliga förskollärare i båda delstudierna uppger dock att det är brist på 
kompetensutveckling i matematik. Dock i delstudie 2 är de medvetna om att det finns 
kompetensutveckling i matematik, men de har inte aktivt sökt eftersom intresset inte finns. 
Enligt Skolinspektionen slutrapport saknas det kompetens inom ämnet matematik och 
förskollärare behöver mer vidareutveckling i matematik (2017, s. 15, 18). 
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9.2 Förskollärarnas syn på matematik och matematikundervisning 
Samtliga förskollärare från båda delstudierna anser att matematik är ett brett ämne och att 
det finns överallt i omvärld. Förskollärarna menar även att matematik är de grundläggande 
begrepp som lyfts fram i förskolans läroplan. Detta tolkar vi som att det kan relateras till 
Bishops matematiska aktiviteter, som förskolans läroplan är inspirerad av (Helenius, m.fl. 
2016, s. 25). Förskollärarna beskriver matematik i förskolan som att benämna begrepp och 
att sätta ord på det barnen gör för att skapa grundläggande förståelse för matematik. 
Doverborg och Pramling Samuelsson skriver att förskollärare arbetar med matematik i 
förskolan, i syfte att utveckla barns förståelse för grundläggande matematik (Doverborg & 
Pramling Samuelsson, 2004). Dock är det fler förskollärare som benämner detta i delstudie 
2. Ytterligare något som skiljer delstudiernas svar angående synen på begreppet matematik. 
En förskollärare anser i delstudie 2 att barnen inte endast ska använda standardiserade 
mätinstrument, utan använda kroppen för att mäta skillnader och likheter. Detta kan relateras 
till ett barninitierat förhållningssätt, där barnen bland annat får upptäcka matematiken med 
kroppen (Delacour, 2013). 
 
Vidare visar resultatet från delstudierna att samtliga förskollärare är positiva till 
undervisningbegreppet som lyfts fram i den nya läroplanen 2018, samt att de upplever en 
tydlighet gällande sitt undervisningsuppdrag. I båda delstudierna anser förskollärarna att det 
endast finns fördelar med undervisningsbegreppet. Dock i delstudie 2 betonar förskollärarna 
vikten av undervisningen inte ska vara som skolans lektioner, utan utföras på ett lekfullt sätt 
och utgå från barnens nivå samt intressen. Detta är något som lyfts fram av Björklund och 
Palmér, att det finns en underliggande rädsla att undervisning i förskolan ska bli för skollik 
(2018, s. 203–204). Att undervisningen ska ske genom lekfulla former är även något som 
benämns i delstudie 1, samt att utgå från barnens intresse. Enligt Bäckman belyser vikten av 
att vara medveten och lyhörd på barnens intressen i lek (Bäckman, 2015). Men detta kan 
även relateras till ett barnititerad förhållningsätt inom matematikundervisning, där 
förskollärarna låter barnens intresse i matematik styra vad undervisningen ska handla om 
(Delacour, 2013). Sammanfattningsvis tolkar vi att båda delstudierna anser att 
matematikundervisningen ska ske genom lekfulla former och detta kan relateras till Bishops 
matematiska aktivitet lek (Helenius, m.fl. 2016, s. 17). 
 
Enligt delstudiernas resultat sker det både planerad och spontan undervisning i samtliga 
barngrupper. Förskollärarna anser att den planerade undervisningen är mer genomtänkt och 
målinriktad till förskolans läroplan. Vi tolkar detta som att förskollärarna har ett didaktiskt 
perspektiv när de planerar matematikundervisning. Wahlström lyfter fram att didaktiken är 
central vid planering av undervisning, där förskollärarna reflekterar över vilka val de väljer 
inför undervisningen. Genom att ställa de didaktiska frågorna synliggör förskollärarna syftet 
och målet med undervisningen (Wahlström, 2016, s. 131). Medan den spontana 
undervisningen sker i stunden där förskolläraren tar vara på barnens tankar och intressen 
samt är en närvarande pedagog. I delstudie 1 menar tre förskollärare att den planerade 
undervisningen sker 1–2 gånger veckovis. Medan två av förskollärarna inte har matematik 
som fokusområde och därmed ingen planerad undervisning inom matematik. Däremot 
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menar de att matematiken kommer in i undervisningen i andra ämnen och i den spontana 
undervisningen. I delstudie 2 benämner fyra förskollärare att det bedrivs minst 3 planerade 
matematikundervisningar per avdelning i veckan. Dock berättar en av dessa förskollärare att 
hen inte bedriver matematikundervisningen, utan att det är andra förskollärare som 
undervisar i matematik. Förskolläraren menar dock att matematiken inkluderas i andra 
ämnen som är hens fokusområde. De resterande förskollärare benämner även detta, men 
menar att matematiken kommer in i projektarbeten och i vardagliga sammanhang. Enligt 
Skolinspektionens slutrapport visar att det finns skillnader hur ofta den planerade 
matematikundervisningen bedrivs i förskolan. Detta beror bland annat på att det att det finns 
brister i målinriktade arbetet inom matematik, därmed blir det ofta spontan 
matematikundervisning som bedrivs i förskolans verksamhet (2017, s. 15, 18). 

9.3 Förskollärarnas främjande arbete inom matematik 
I förskollärarnas arbete med att främja matematiken kan vi se en skillnad i vad förskollärarna 
använder för metoder i de olika delstudierna. I delstudie 1 menar samtliga förskollärare att 
det är viktigt att barnen får utforska och lära matematiken med hela kroppen, för att få en 
ökad förståelse för det matematiska som sker. Delacour menar att förskollärare med en 
barninitierad inriktning tillåter barnen att upptäcka matematiken med kroppen för att få 
uppleva en helhetsbild över det barnen utforskar (Delacour, 2013). I båda delstudierna visar 
resultatet att förskollärarna anser det betydelsefullt att använda ett varierat material som ger 
barnen möjlighet att utforska matematiken på olika sätt. Dock i delstudie 1 använder alla 
förskollärare ett varierat material som anpassas till de yngre barnen såsom 
konstruktionsmaterial.  Gejard menar att en bygg- och konstruktionshörna är en uppskattad 
miljö som barn besöker flitigt i förskolan (Gejard, 2018). I delstudie 2 framkommer det att 
de äldre barnen får använda konkreta och fysiska material såsom standardiserade 
mätinstrument och digitala verktyg. Gejard skriver att materiella resurser i matematiska 
aktiviteter kan används på ett konkret sätt för att utöka barnens lärande inom matematik 
(Gejard, 2018). Det visar även de använder matematikrum vid undervisning och samling, 
som är inredd med en mängd olika matematiska material. De olika materialen som används 
utmanar barnen inom mätning, räkning, förklaring och design. Sammanfattningsvis tolkar vi 
det som att båda delstudiernas resultat om det främjande arbetet inom matematik, kan 
relateras till Bishops matematiska aktiviteter räkna, design, mäta och förklara (Helenius, 
m.fl. 2016, s. 14, 16) 
 
Samtliga förskollärare menar att det är lika viktigt att relatera till förskolans läroplan, 
barnens tidigare erfarenheter och intressen när det gäller undervisningen innehåll, för att 
främja barnens lärande inom matematik. I förskolans läroplan står det att undervisningens 
innehåll ska utgå från barns tidigare erfarenheter och dess intressen, samt kopplas till 
läroplanens mål (Lpfö18, 2018, s. 19). Vi tolkar det som att samtliga förskollärare är 
medvetna om den didaktiska pyramidens relationer. Förskollärarna utgår från barnens 
intresse och erfarenheter vid val av miljö och material i undervisningen (Hjälmeskog, m.fl. 
2020, s. 31–32, 34). Vi menar även att förskollärarna har de olika kompetenserna för att 
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relationerna ska fungera i den didaktiska pyramiden. Didaktisk kompetens för att välja ut ett 
innehåll; ämneskompetens om ämnet som undervisas som ska relatera till förskolans 
läroplan; social kompetens för att anpassa ämnet till barngruppen (Hjälmeskog, m.fl. 2020, 
s. 36–37).  
 
Vidare visar delstudiernas resultat att både planerad och spontan matematikundervisning är 
viktiga. Men i delstudierna förekommer det olika svar gällande vilken som är mest främjande 
för barns matematiska lärande. I delstudie 1 anser en förskollärare att den spontana 
undervisningen kan vara mer främjande för barnens lärande. Medan delstudie två anser en 
förskollärare att den planerade kan vara med främjade om den är välplanerad. Björklund och 
Barendregt menar att det är viktigt att reflektera över vilka mål som undervisas i syfte att 
inte missa andra mål som bör undervisas i förskolan (Björklund & Barendregt, 2016). Utöver 
detta framkommer det i delstudie 2 att tre förskollärare använder specifika verktyg, för att 
främja och synliggöra barnens matematiska lärande och uppnå förskolan läroplansmål. Detta 
genom att använda didaktiska mall, projektmodell eller pedagogiska dokumentations papper 
som reflekterar över det didaktiska frågorna. Men även ett reflektionsverktyg används av en 
förskollärare, för ytterligare reflektera kring undervisningens innehåll och hens 
förhållningssätt i relation till barnens lärande. Björklund m.fl. menar att det målinriktade 
arbetet i matematik behöver förskollärare planera och arbeta systematisk till läroplansmålen. 
Dock behöver förskollärare även relatera arbetet i relation till barnens erfarenheter och 
förmåga, för att kunna utmana barnen vidare på deras nivå. Genom detta kan förskollärare 
undervisa och tänka didaktiskt (Björklund m.fl. 2018). 

9.4 Konklusion  

Syftet med föreliggande studie är att undersöka hur förskollärare beskriver sitt arbete med 
undervisning inom matematik, för att uppnå förskolans läroplansmål. Studien resultat visar 
att materialet, miljön och didaktisk-, social- samt ämneskompetens är betydelsefulla för att 
kunna undervisa matematik och uppnå förskolans läroplansmål. Samtliga förskollärare anser 
dock att det erbjuds för lite kompetensutveckling i matematik och att det behövs mer 
utbildning inom ämnet. Vissa förskollärare upplever dock matematik som ett tråkigt och 
skrämmande ämne, därmed väljer de att inte söka till någon kompetensutveckling inom 
matematik. Vidare visar resultatet att samtliga förskollärare är positiva till 
undervisningsbegreppet som tillträtt i förskolans läroplan 2018. Förskollärarna betonar dock 
att matematikundervisningen ska bedrivas i lekfulla former som är baserad på barnens 
intressen och inte vara skollikt. Gällande matematikundervisning anser förskollärarna att det 
ska bedrivas både spontan och planerad undervisning, eftersom de båda främjar barns 
lärande inom matematik. Dock menar vi att det är viktigt att ha kompentenserna för att kunna 
undervisa båda undervisningsformerna, samt att den spontana matematikundervisningen ska 
vara likvärdig för alla barn. För vidare forskning anser vi att det skulle vara intressant att 
använda observation som metod, för att få syn på hur förskollärarna genomför sin 
matematikundervisning, inte bara hur de beskriver sitt arbete med matematikundervisning. 



 

41 
 

10. Referenslista  

 
Bell, Judith & Waters, Stephan (2016). Introduktion till forskningsmetodik. Lund: Studentlitteratur 

AB. 
Björklund, Camilla; Barendregt, Wolmet (2016). Teachers’ Pedagogical Mathematical Awareness 

in Swedish Early Childhood Education. Scandinavian Journal of Education Research, vol. 60, 
nr. 3, s. 359–377. 

Björklund, Camilla (2007). Hållpunkter för lärande. Småbarns möten med matematik. 
(Doktorsavhandling, Åbo Akademis förlag/ Åbo Akademi University Press).   

Björklund, Camilla (2012). Bland bollar och klossar: Matematik för de yngsta i förskolan. Lund: 
Studentlitteratur. 

Björklund, Camilla (2014). Less is more- Mathematical manipulatives in early childhood 
education. Early Child and Development and Care. Vol. 184, nr. 3, s. 469–485. 

Björklund, Camilla (2014). Powerful teaching in preschool – a study of goal-oriented activities for 
conceptual learning. International Journal of Early Years Education. Volym 22, nr 4, s. 380– 
393 

Björklund, Camilla; Pramling Samuelsson & Reis, Maria (2018) Om nödvändigheten av 
undervisning i förskolan – Exemplet matematik. Norsk senter for barneforskning. Vol. 36, nr 3–
4, s. 21– 37. 

Bäckman, Kerstin (2015). Matematisk gestaltande i förskolan. (Doktorsavhandling, Åbo: Åbo 
Akademisk förlag/ Åbo Akademi University Press). 

Delacour, Laurence (2013). Didaktiska kontrakt i förskolepraktik. Förskollärares transformering 
av matematiska mål i ett läroplansteoretiskt perspektiv. (Licentiatavhandling, Malmö Studies in 
Educational Sciences, 29). 

Doverborg, Elisabet (2016). Förskolans matematik. I Doverborg, Elisabet m.fl. (red). Små barns 
matematik -undervisning & lärande, s. 1– 12.  Göteborg NCM: Göteborgs universitet 

Doverborg, Elisabet & Pramling Samuelsson, Ingrid (2004) Varför skall barn inte märka att de lär 
sig matematik?. Nämnaren, årg. 2004, nr 3, s. 2–5. 

Emanuelsson, Göran & Helenius, Ola (2016). Förskolans matematik. I Doverborg, Elisabet m.fl. 
(red). Små barns matematik -undervisning & lärande, s. 13–  28 Göteborg NCM: Göteborgs 
universitet 

Esaiasson, Peter; Gilljam, Mikael; Oscarsson, Henrik & Towns, Ann; Wängnerud, Lena (2017). 
Metodpraktikan: konsten att studera samhälle, individ och marknad. Stockholm: Wolters Kluw 

Gejard, Gabriella (2018). Matematiserande i förskolan: geometri i multimodal interaktion. Diss. 
(sammanfattning) Uppsala : Uppsala universitet, 2018 

Helenius, Ola; Johansson, Maria; Lange, Troels; Meaney Tarnsin & Wernberg Anna (2016). 
Matematikdidaktik i förskolan. Malmö: Gleerups Utbildning AB 

Hjälmeskog, Karin; Andersson, Kristina, Gullberg, Annica & Lagrell, Kerstin (2020). Didaktik i 
förskolan. Malmö: Gleerups Utbildning AB 

Lpfö98 (2016). Läroplan för förskolan. Stockholm: Skolverket. 
Lpfö18 (2018). Läroplan för förskolan. Stockholm: Skolverket. 
Lundström, Marita (2015). Förskolebarns strävanden att kommunicera matematik. 

(Doktorsavhandling, Gothenburg Studies in Educational Sciences, 370). 
Lärarförbundet. Ny läroplan för förskolan: regeringen har lyssnat på Lärarförbundet,  

https://www.lararforbundet.se/bloggar/lararforbundets-utredarblogg/ny-laroplan-for-forskolan-
regeringen-har-lyssnat-paa-lararforbundet, (2020-04-02). 

 Regeringskansliet. En förtydligad läroplan ska höja kvaliteten i förskolan, 
https://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2018/08/en-fortydligad-laroplan-ska-hoja-
kvaliteten-i-forskolan/ (2020-04-02). 

 Skolinspektionen (2017). Förskolans arbete med matematik, naturvetenskap och teknik. 
Stockholm: Skolinspektionen. 



 

42 
 

Skolverket. Matematiska aktiviteter. https://larportalen.skolverket.se/LarportalenAPI/api-
v2/document/path/larportalen/material/inriktningar/1-
matematik/Förskola/450_forskolansmatematik/9_12_dokumenteraochutveckla/material/flikmen
y/tabA/Artiklar/F_12A_02_aktiviteter.docx (17-03-20). 

Vetenskapsrådet (2002). Forskningsetiska principer inom humanistisk-samhällsvetenskaplig 
forskning. Stockholm: Vetenskapsrådet. Umeå 
http://www.gu.se/digitalAssets/1268/1268494_forskningsetiska_principer_2002.pdf  (2020-04-
02) 

 Wahlström, Ninni (2016). Läroplansteorier och didaktik. Malmö: Gleerups Utbildning AB. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

43 
 

11. Bilagor 

Bilaga 1. Medgivande till deltagande i studien 

Studien kommer att handla om matematikundervisning i förskolan och kommer att utföras 
inom ramen för ett självständigt arbete. Studien utförs av Sarah Sundström och Malin Talay 
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.  

Jag har tagit del av informationen om studien och jag är införstådd med att jag kommer att 
intervjuas samt att utsagor som jag givit kommer att spelas in och analyseras. Intervjun som 
kommer att genomföras tar hänsyn till relevanta etiska aspekter för forskningsetiska 
principer inom humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning.  

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 min medverkan är 
frivillig och när som helst kan avbrytas av båda parterna.  

 

□ JA, jag väljer att delta i en intervju som kommer att dokumenteras.  

Intervjupersonens 
namn: ……………………………………………………………………… 

.......................................................................  

Ort och datum  

.......................................................................................................................................  

Underskrift  

 

Vid frågor får du gärna höra av dig till oss eller vår handledare! 

Sarah Sundström, student. Mail: xxx 

Malin Talay, student. Mail: xxx 

Gabriella Gejard, handledare. Mail: xxx 
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Bilaga 2. Intervjuguide 
 

1. Vad har du för utbildning/ utbildningar? 
 

- Hur länge har du arbetat inom förskola? 
 

2. Vad är matematik och vad betyder det för dig? 
 

3. I och med den nya läroplanen har det tillkommit ett nytt begrepp undervisning, vad 
har du för tankar kring undervisning inom matematik? 
 

-  Nackdelar och fördelar? 
 

4. Vad anser du är en planerad undervisning och en spontan undervisning är inom 
matematik? 

 
- Hur planerar du en matematikundervisning och vad anser du vara en 

planerad matematikundervisning? 
 

5. Hur många planerade undervisningar inom matematik har ni på er avdelning 
veckovis? 
 

6. Hur upplever du möjligheterna till kompetensutveckling inom matematik på din 
arbetsplats? 
 

7. Vad anser du att en förskollärare bör ha för kompetens för att kunna undervisa 
inom matematik?   
 

8. Hur arbetar du med matematikundervisning för att främja barns matematiska 
utveckling och lärande för att uppnå målen i förskolans läroplan? 
 

- Vilket material använder du och varför? 
- Vart sker undervisningen och varför? 
- Vilka metoder använder du och varför? 

 
9. Vad anser du är mest främjande för barns lärande och utveckling inom matematik? 

Den planerade eller spontana undervisningen?  
 

10. Vilka faktorer anser du påverkar ditt arbete kring matematik på din avdelning? 
 

- Finns det något som begränsar arbetet med matematik? 
 
 
 
 
 
 
 
 
  


