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Förord 

 Jag som har skrivit detta examensarbete heter Anna Svensson och vill tacka alla förskollärare i studien 

för att de har ställt upp på att medverka. Jag vill tacka min handledare Stellan Sundh för god 

handledning och uppmuntran samt Annika Bergström på språkverkstaden för hjälp med det språkliga. 

Jag vill även tacka min familj som har stöttat mig och haft förståelse för mitt uppsatsskrivande under 

denna period, tack! 

 

Visby hösten 2013 



Sammanfattning 

Studien avser att undersöka vad förskollärare har för förhållningssätt till och hur de arbetar med 

matematik i förskolan. Studien bygger på intervjuer med sex  förskollärare från tre olika förskolor samt 

tre observationer på var och en av förskolorna där intervjuerna genomfördes. Det insamlade materialet 

har analyserats utifrån studiens frågeställningar vilka innefattar vilket värde förskollärare anser att 

matematiken har i förskolan, hur de synliggör matematiken för barnen i förskolan, hur de ser på sin 

delaktighet i barnens matematikutveckling samt deras förhållningssätt till hur matematiken i förskolan 

blir meningsfull för barnen. Studien utgår från ett sociokulturellt perspektiv på lärande, vilket innebär 

att barn lär sig i samspel med andra barn och vuxna. 

Resultaten visar att förskollärarnas förhållningssätt till matematik i förskolan är att den är värdefull 

och bör synliggöras för barnen eftersom matematiken finns överallt i barnens vardag. Matematiken i 

förskolan innehåller grundläggande matematik som rumsuppfattning, jämförelser och geometriska 

figurer. Förskollärarna uttrycker att matematikbegrepp behöver uttryckas formellt med sina rätta namn. 

Under observationerna noterades att förskollärarna medvetet räknar barnen i samlingarna samt att de 

talar om delar och helheter (en hel, en fjärdedel etcetera), medan de i andra situationer många gånger 

omedvetet använder läges- och riktningsbeskrivningar samt jämförelseord. Förskollärarna uttrycker att 

de är delaktiga i barnens matematikutvecklig genom att använda matematikbegrepp i barnens vardag. 

De anser även att de behöver problematisera matematiken för barnen i enlighet med det sociokulturella 

perspektivet. För att göra detta menar förskollärarna att de själva som förskollärare först måste 

upptäcka att matematiken finns överallt och att den är en naturlig del av förskolans verksamhet vilket 

också tidigare forskning pekar på. För att matematiken ska bli meningsfull för barnen hävdar 

förskollärarna att matematiken bör konkretiseras och utgå från barnens erfarenheter och intressen samt 

ske på ett glädjefullt och lekfullt sätt. 

 Slutsatsen är att förskollärarna vill utnyttja den grundläggande matematiken som uppstår i vardagen 

och lyfta fram den och göra den synlig för barnen. Det uppfattas dock utifrån observationerna att 

matematiken som medvetet synliggörs är oftast antalsförståelse i samlingarna medan den grundläggande 

matematiken som de synliggör för barnen i de övriga situationerna oftast framstår som omedvetna 

handlingar och uttalanden. I samlingarna uppstår det många tillfällen där förskollärarna kan utveckla 

barnens grundläggande matematikförståelse vilket i majoriteten av samlingarna inte utnyttjas som den 

skulle kunna utan fokus läggs istället på att barnen ska lära sig antal. 

 

Nyckelord: förskollärare, matematik, förskolan, sociokulturellt perspektiv 

 



Abstract 

The study intends to investigate how pre- school teachers  approach and work with mathematics in pre 

- school. The study proceed from interviews of six teachers from three different pre-schools and three 

observations that were done at the same pre-schools. The gathered material are analyzed from the 

question formulations in the study which contains how teachers approach mathematics in pre-school, 

how teachers make mathematics visible for the children in pre-school, how teachers approach their 

complicit in children's mathematics development, teachers approach to how the mathematics get 

meaningful for children in pre-school. The study proceed from a sociocultural perspective of learning, 

that the children learn together with other children and adults.  

The results show that teachers think that mathematics is everywhere in children's everyday life. The 

mathematics in pre-school contains fundamental mathematics such as the children's conception of 

space, comparison and geometry. Teachers think that the mathematic words should be express by the 

formal name. During the observations I registered that teachers in the gathering of the children 

deliberately counting children and talks about parts and unity (one part, one quarter etcetera), while 

they in other situations use places- and direction descriptions and comparison more subconsciously. 

The teachers claim that they make mathematic visible  by  use of mathematic words in children's 

everyday life and that teachers have to problematize the mathematics from a sociocultural perspective. 

To do that the teachers mean that teachers themselves have to discover that  mathematics are around 

them and that it is a natural part of everyday life in pre-school witch earlier science points at. Teachers 

intend to make mathematics meaningful for the children. It has to be concrete and have a starting - 

point from children's experiences and interests. Mathematics in  pre-school should be used in a joyful 

and playful way.  

The conclusion is that the teachers want to take advantage of the fundamental mathematics that are 

in the children's everyday life and lift it up to make it visible for the children. However the mathematics 

that teachers deliberately make visible are often number sense during the gathering of the children 

while the fundamental mathematics that teachers make visible in other situations is often 

subconsciously done and expressed. In gathering of the children there are plenty of situations where 

the teachers can develop children's fundamental mathematics, which in the majority of the gatherings 

of the children the teachers do not take advantage of it as it can be done. Focus are instead  that the 

children should learn numbers. 

 

 

Keywords: pre- school teachers, mathematics, pre - school, sociocultural perspective 
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1 Inledning 

Våren 2013 läste jag kursen Språk och matematik från förskola till tidiga skolår A - Didaktik med 

inriktning matematik 7,5 högskolepoäng genom Uppsala Universitet på Campus Gotland. Jag fick 

genom denna kurs förståelse för hur viktigt det är att barnen får en grundläggande matematikförståelse  

i förskolan och hur viktigt det är att förskollärarna utvecklar denna. I förskolans läroplan 98 reviderad 

2010 har målen för matematik i förskolan blivit tydligare än tidigare. Matematiken har i och med den 

nya reviderade läroplanen blivit mer central i förskolan och förskollärare behöver då ha  kunskap om 

hur barn utvecklar en grundläggande matematikförståelse. 

Jag har själv haft svårt för matematik under min skolgång och känner att jag behöver utveckla min 

egen matematikförståelse. Jag har därför valt att i mitt examensarbete studera matematik i förskolan för 

att undersöka hur förskollärare arbetar med detta samt hur deras förhållningssätt till matematik ser ut. 

Jag vill därmed utveckla min egen förståelse för hur jag som färdig förskollärare kan arbeta med 

matematik i förskolan. 

Studien är i början organiserad med en bakgrundsinformation kring matematik i förskolan samt en 

litteraturöversikt som behandlar tidigare forskning kring ämnet samt vilken teori studien utgår från. 

Metod för datainsamling beskrivs därefter för att sedan gå in på studiens resultat, analys av resultat samt 

diskussion och konklusion. 
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2 Bakgrund 

De flesta förknippar matematik med siffror, att räkna, geometriska former samt att lösa ekvationer. 

Detta är begrepp som är väldigt abstrakta och långt från den vardag vi lever i och som oftast används i 

skolan. Vi använder egentligen matematik hela tiden eftersom den finns naturligt omkring oss, vilket vi 

kanske inte alltid funderar eller reflekterar över. Vi människor utvecklar mönster och strategier för att 

klara av vår vardag. Vi måste göra rimliga bedömningar genom att till exempel uppskatta hur lång tid 

det tar att koka ett ägg (tid). För att nå kakburken längst upp på hyllan behövs en pall (rum) och man 

måste beräkna hur mycket mjölk som behöver köpas hem till familjen för att mjölken ska räcka en viss 

tid. Dessa begrepp utforskar små barn väldigt tidigt och ligger till grund för att barnen ska utveckla ett 

matematiskt tänkande och sedan förstå det abstrakta tänkandet som behövs för att till exempel räkna ut 

ekvationer. Räkning och att använda räkneord är  komplexa färdigheter som utvecklas först när barnen 

har en grundläggande färdighet i matematik vilket innebär att kunna urskilja relationer mellan föremål 

och företeelser i omvärlden. Om man observerar riktigt små barn upptäcks att de ständigt är upptagna 

med att undersöka rummet, tiden och mängder som omger dem. Att uppfatta likheter och olikheter är 

något som barn kan tidigt medan att sätta ord på skillnaden är  en senare färdighet (Camilla Björklund, 

2009:10- 129. 

Björklund (2009) framhåller att barnen tillsammans med förskollärarna skapar en gemensam 

förståelse för matematik och att de genom samtal med barnen kan förstå hur de tänker samt utmana 

deras tänkande. Matematiken är ett socialt och kulturellt redskap där bland annat innebörden av 

begrepp först blir synlig för barnen när de använder begreppen i kommunikation med andra. 

Förskollärarnas uppgift blir då att uppmana barnen att använda dessa kulturella redskap  men även att  

utmana barnens lärande och göra matematiken meningsfull för dem. Förskollärare som är insatta i det 

matematiska området har lättare för att upptäcka matematiken i vardagen och ta tillvara på 

lärandetillfällen som finns i den dagliga verksamheten (Björklund, 2009:10-12). 

2.1 Matematikens utveckling i förskolan 

Elisabet Doverborg & Ingrid Pramling Samuelsson (2010) framhåller att många inom barnomsorgen 

anser att den tyske pedagogen Friedrich Fröbel är förskolans anfader. Fröbels perspektiv är att 

matematik och gudomlighet är huvudmålet för barns lärande. Matematiken utvecklades i förskolan 

under 1800- talet då Fröbel utformade sina teorier om matematik. Det fanns då både fria och styrda 

aktiviteter som hade syftet att lära barnen matematik. När förskolan sedan expanderade under 1970 

talet ansågs Fröbels teorier om matematik för förskolebarn omoderna. När läroplanen för förskolan 

infördes 1998, kom Fröbels teorier om matematik återigen upp som diskussion eftersom läroplanen 

behandlar just matematik i förskolan. Dessförinnan ansågs allmänt att barnen inte hade rätt mognad för 

matematik när de gick i förskolan utan den mognaden kom först när barnen började skolan. Synen på 
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lärande och utveckling har förändrats och förskolans roll har för barnens matematikutveckling blivit 

betydligt större än förut och man har nu ett medvetet mål att utveckla barnens grundläggande 

matematikförståelse i förskolan (Doverborg & Pramling Samuelsson, 2010:5).   

 Doverborg  & Pramling Samuelsson menar att räkna och lösa matematiska problem anses som 

något självklart i vår kultur. Liksom barnen i förskolan behöver utveckla sitt språk är det lika viktigt att 

de utvecklar förståelsen för tal. För att barnen ska utveckla en god taluppfattning måste de få förståelse 

för de grundläggande begreppen inom matematiken som bland annat mätetal, sortering och antal 

(2010:18). Björklund (2009) anser att barns matematikinlärning i förskolan handlar om att utveckla och 

förfina barnens kunskaper. Hon pekar på att barnen ska utveckla sin känsla för mönster och ordning, 

nyansera sitt logiska tänkande och få förståelse för jämförelser, ett- till- ett och kategorisering av 

fenomen i omvärlden. Om förskollärarna är delaktiga, har kunskap, är uppmärksam och ser 

möjligheterna i matematiken kan även den lilla tvååringen få grundläggande färdigheter i matematik 

som med tiden utvecklas till en grundläggande taluppfattning (Björklund, 2009:14). 

2.2 Läroplanen 

Under rubriken utveckling och lärande i förskolans läroplan finns följande formuleringar som förskolan 

skall sträva efter för varje barn: 

 

 ”utvecklar sin förståelse för rum, form, läge och riktning och grundläggande egenskaper hos 

mängder, antal, ordning och talbegrepp samt för mätning, tid och förändring” 

 ”utvecklar sin förmåga att använda matematik för att undersöka, reflektera över och pröva olika 

lösningar av egna och andras problemställningar”, 

 ”utvecklar sin förmåga att urskilja, uttrycka, undersöka och använda matematiska begrepp och 

samband mellan begrepp”, 

 ”utvecklar sin matematiska förmåga att föra och följa resonemang”, (Lpfö98, reviderad 

2010:10) 

 

Målen för matematik i förskolan är tydligare i förskolans läroplan reviderad 2010 än i den äldre 

versionen av läroplanen från 1998. I läroplanen från 1998 finns det inte samma antal mål för hur 

förskolan skall sträva efter att barnen utvecklar sin matematikförståelse som i den nya. Förskollärarnas 

arbete har därför blivit viktigare inom matematikämnet eftersom de nu har fler matematikmål att sträva 

efter. Jag vill i denna studie undersöka förskollärarnas förhållningssätt till matematik i förskolan. Anser 

förskollärarna att matematiken hör hemma i förskolan? Är de delaktiga och synliggör matematiken för 

barnen? Hur anser de att barnen lär sig matematik så att det blir meningsfullt för dem?
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3 Litteraturöversikt 

I detta kapitel redogörs för tidigare forskning om matematik i förskolan samt förskollärarnas 

förhållningssätt till matematik i förskolan. Därefter behandlas de teoretiska utgångspunkterna  

som ligger till grund för studiens syfte och frågeställningar. 

3.1 Tidigare forskning   

I detta avsnitt redogörs för tidigare forskning kring  hur barn lär sig grundläggande matematik i 

förskolan samt olika studier kring förskollärares förhållningssätt till matematik i förskolan.  

3.1.1 Grundläggande matematik i förskolan 

Innan barnen lär sig att räkna behöver de utveckla en grundläggande matematikförståelse. I detta 

avsnitt beskrivs tidigare forskning kring  grundläggande matematiken i förskolan (Björklund, 

2009:10-12). 

3.1.1.2 Räkneramsan 

Ida Heiberg Solem & Elin Kirsti Lie Reikerår (2004) menar att när barnet räknar 1-2-4-5-7 och 

flyttar fingret förbi föremålen snabbare än barnet hinner räkna dem, innebär det att barnet ännu 

inte behärskar talserien eller ett - till - ett principen. För att behärska talserien måste barnet säga 

räkneorden i rätt ordning och för att förstå ett- till - ett måste barnet kunna para ihop räkneorden 

till objekten som skall räknas ett och ett. Barnet har  dock fått förståelse för sammanhanget: att 

man kan räkna någonting och då används räkneord. Förmodligen har barnet sett hur andra barn 

gör när de räknar och härmar därmed vad det har upplevt. Barn leker ofta med orden i talserien 

just för att de helt enkelt tycker att det är roligt. Talserien förekommer ofta i sånger och ramsor 

helt utan anknytning till att någonting räknas.  Till exempel ramsan: Ett, två, tre, fyra alla byxor är 

så dyra. Även om räkneramsan uppfattas som vilken ramsa som helst innebär det inte att den inte 

är meningsfull. När barnen ständigt får upprepa talserien genom räkneramsor blir det till stor 

hjälp när barnen ska lära sig räkneorden samt i vilken ordning de  kommer (Heiberg Solem & 

Kirst Lie Reikerår, 2004:136). Att räkneorden kommer i samma ordning varje gång kallar Gelman 

och Galistel, enligt Doverborg & Pramling Samuelsson (2010), för principen om stabil ordning 

vilken förklaras närmare nedan.   

3.1.1.3 Antalsförståelse  

Att barn kan räkneramsan upp till 10 uppfattas av många vuxna som att barnen kan räkna och 

lösa problem. Detta stämmer inte alltid med verkligheten eftersom barnen måste ha en 
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grundläggande antalsuppfattning för att förstå poängen med att räkna. Gelman och Gallistel 

(Doverborg & Pramling Samuelsson, 2010:25) har utformat fem principer för hur barn utvecklar 

en grundläggande antalsuppfattning: 

 

1. Ett- till- ett principen: barnen måste kunna jämföra antalet föremål i två mängder genom 

att para samman föremålen två och två. Ett föremål från den ena mängden bildar par med 

ett föremål från den andra mängden. 

2. Principen om stabil ordning: barnet säger räkneorden i samma följd varje gång och 

ordningsföljden förändras inte. 

3. Kardinalprincipen: innebär att barnet förstår att det sist uppräknade räkneordet också 

anger antalet föremål i den uppräknade mängden. 

4. Abstraktionsprincipen: att vilka föremål som helst kan ingå i en grupp som ska räknas, 

oberoende av föremålens egenskaper. 

5. Principen om irrelevant ordning: en förståelse för att man kan börja räkna från vilket 

objekt som helst och den totala mängden blir ändå densamma, såvida man räknar 

objekten en gång var. 

 

Gelman och Gallistel  ansåg, enligt Doverborg & Pramling Samuelsson (2010), att barn kan lära 

sig princip 1 och 4 utan att ha någon förståelse för räkneorden. Det innebär att barnen kan para 

ihop föremål och kategorisera dem i olika grupper. Princip 2, 3 och 5 är däremot knutna till 

räkneramsan vilka utvecklas när barnen blir äldre (Doverborg & Pramling Samuelsson, 2010:25). 

Principerna möter barnen i deras vardag bland annat vid måltiden och i hallen när de klär på och 

av sig. Förskollärarna kan vid dessa tillfällen vara delaktig genom att synliggöra matematiken för 

barnen så att de får syn på matematiken och själva kan använda sig av den. 

3.1.1.4 Rumsuppfattning 

Eftersom de yngsta barnen inte har ett fullt utvecklat språk baserar sig barnens upplevelser av 

omgivningen helt på, enligt Doverborg, m fl (2006), att känna och se på den. När barnen känner, 

leker och undersöker omgivningen uppfattar de tidigt föremåls egenskaper. Barnen känner av 

föremålens strukturer och former, relationer och dess placering i rummet. Genom att barnen 

upplever och tolkar relationer inom och mellan objekt eller föremål så grundläggs en tidig 

matematisk förståelse för hur omvärlden är uppbyggd. Barnen använder hela sin kropp när de 

utforskar rummet genom att jämföra och uppskatta storlek, avstånd, läge, riktning, vinklar och 

volymer  vilka ingår i en god rumsuppfattning (Doverborg,  m fl. 2006:89). 
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3.1.1.5 Kategorisering  

Britta Olofsson (2012) menar att när små barn utforskar upptäcker de en rad olika företeelser att 

till exempel  vissa saker är fasta som stenar och träbitar medan andra saker kan vara föränderliga 

som vatten och sand. I och med sina upptäckter hittar barnet likheter och olikheter i sin omvärld 

vilka ligger som grund för matematiken. Genom att hitta likheter och olikheter kan barnet lära sig 

att sortera, klassificera, generalisera och särskilja föremål från varandra. Förskollärarnas uppgift 

blir här att vara delaktig i barnens upptäckter och att synliggöra barnens egna lärande (Olofsson, 

2012:47).  

Olofsson anser att meningsfull matematik ställer krav på att förskollärarna har goda kunskaper 

om barns grundläggande matematikutveckling bland annat när barn i olika åldrar hanterar 

mängder på olika sätt. Hon menar -  ”Att hälla ut hela knappburken på bordet i tron att man 

skapar en meningsfull sorteringsuppgift för tvååringen tyder på dåliga insikter i barns 

matematiska utveckling”. Knapparna behöver istället begränsas gällande antal, färg och form till 

en mängd som barnet kan hantera. En förskollärare som är lyhörd kan koncentrera sig på vad 

barnet fokuserar på här och nu och möter det där och ber till exempel inte barnet att räkna 

knappar när barnet är upptagen med att sortera knapparnas färger för då sker inget lärande 

(2012:28-38). Kategorisering och seriering hör till de färdigheter som lägger grunden för att 

kunna räkna. När barnens färdigheter i att sortera utvecklas bildas det fler kategorier och 

underkategorier genom att barnen till exempel sorterar olika nyanser som ljusblå och mörkblå 

vilket även är en förutsättning för att barnen ska uppfatta att delar kan ingå i en helhet och också 

i större helheter (Björklund, 2009:14).  

3.1.1.6 Helhet och delar 

När barnen kategoriserar arbetar de även med del - och helhetsrelationer. När barnen för ihop  

olika djurkategorier blir de olika kategoridelarna en helhet under huvudkategorin djur. Barnen 

tränar då även på  abstraktionsprincipen med förståelse  för att föremålen med olika egenskaper 

kan bilda små grupper och tillsammans en stor grupp. Björklund (2009) menar att utnyttja den 

vardagliga sysslan som att sätta på barnen vantarna är ett utmärkt tillfälle att utforska del - och 

helhetsaspekten i matematiken. Var och en av fingrarna är delarna och tillsammans bildar de en 

helhet när fingrarna hamnar i vanten (Björklund, 2009:40). När barnen jämför föremål eller 

figurer ett- till - ett och bildar par så utvecklar de en grundläggande förståelse för mängders del - 

och helhetsrelationer. När barnen har förstått att delar kan jämföras numerärt (ett- till- ett) då har 

barnen förutsättningarna att förstå att konkreta föremål kan motsvara delar i en mer abstrakt 

mängd, till exempel ett finger mot ett år. Barnen utvecklar då en kunskap om att olika objekt kan 

få samma innebörd och symbolisera andra föremål vilket är en tidig förståelse för betydelsen av 

räkneorden (2009:134) 

I förskolan finns det många skapande aktiviteter där  mängdökningen blir tydlig på ett konkret 

sätt för barnen. Geometriska figurer kan bland annat sättas ihop och bilda andra figurer samt  lätt 
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åtskiljas som skilda delar i en helhet. Barnen kan då lätt upptäcka ökningar och minskningar av 

den totala mängden och när delarna sätts ihop blir det en större helhet och det blir färre delar 

samt när helheten tas isär blir det fler mindre bitar, likaså när barnen till exempel skapar med lera. 

Björklund  pekar på att det är viktigt att barnen förstår att varje del som läggs till eller tas bort 

påverkar helheten: 

Stina (vuxen) läser en bok om Kalle kanin med Teo (3:5) och Tim (3:5). Stina frågar ”vem tror ni 

att har såna här spår?” Teo svarar ”det här är kanin”, och pekar på bilden. Stina säger ”haren eller 

kaninen, jo”. Stina läser vidare och berättar om Kalle kanins familj, ”där är pappa och mamma och 

Kalle kanin och så har han en, två, tre, fyra, fem stycken syskon”. ”Men Kalle kanins lillasyster 

Nina saknas, vart är hon? Helt plötsligt hoppar Nina fram från ett hål i marken och Kalle kanins 

alla sex syskon är på plats”. (Björklund, 2009:108) 

Pojkarna inhämtar här kunskap om att den totala mängden ökar när fler djur räknas upp till 

helheten: Kalle kanins familj men att helhetens mängd inte är total då Kalle kanins lillasyster 

saknas. Kalle kanins familj blir återigen en helhet när lillasyster dyker upp. 

3.1.1.7 Geometriska former 

Olofsson (2012) anser att det är viktigt att förskollärarna uppmärksammar barnen på geometriska 

former när barnen utforskar och strukturerar omvärlden eftersom geometrin  finns överallt, både 

inne och ute. För att de geometriska begreppen ska bli förståeliga och konkreta för barnen måste 

de få jämföra formerna med omgivningen. I omgivningen finns det både skyltar, fönster, 

brunnslock och fotbollar som innehåller både två- och tre dimensionella figurer. Ju fler begrepp 

som barnen behärskar, ju tydligare blir omvärlden. Ett barn som kontinuerligt möter geometriska 

figurer både konkret och språkligt har inga svårigheter att upptäcka dem. Om förskollärarna är 

delaktiga kan de hjälpa barnen att stanna upp och observera och reflektera för att upptäcka 

geometriska former (Olofsson, 2012:52). 

 Doverborg & Pramling Samuelsson (2010) menar att förskollärarna behöver uttala formella 

begrepp när de samtalar med barnen men att det inte är särskilt viktigt för barnen att använda 

dem utan att barnen först och främst ska få erfara begreppen (Doverborg & Pramling 

Samuelsson, 2010:47). I en studie som Doverborg (2006) utförde försökte förskollärarna fokusera 

på matematik genom att använda matematikbegrepp i diskussioner mellan sig och barnen för att 

barnen skulle lära sig matematikbegreppen från början. Enligt förskollärarnas erfarenheter lärde 

sig barnen begreppen snabbt och använde formella begrepp som kvadrat, rektangel och triangel 

när barnen beskrev olika ting. Kvadrat och rektangel var dock de svåraste orden för barnen att ta 

till sig (Doverborg, m fl. 2006:152). 

3.1.1.8 Matematik och språket 

Förskolebarn möter dagligen många matematikbegrepp. Med hjälp av begrepp kan människor 

lättare kommunicera genom att begreppen förklarar hur föremål eller händelser ska uppfattas 

specifikt och generellt. Innebörden i begrepp beskriver relationerna mellan fenomen och 
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omvärld. Björklund (2009) hävdar att storleksbegrepp som ”lång” och ”kort” alltid måste 

jämföras i förhållande till något föremål vilket även gäller till exempel begreppen ”mycket” och 

”lite” som även de är relationella. Jämförelser är en central del när barnen lär sig begrepp som 

beskriver bland annat dimensioner och proportioner. Barnen måste därför se begreppen i något 

sammanhang och vilken betydelse de har i  en viss situationen. Barnens förståelse av innebörden i  

matematikbegrepp som till exempel ”lång” och ”kort” utvecklas i interaktion med omgivningen 

när de erfar de olika betydelserna ett ord kan få i olika sammanhang och därmed fokuserar barnet 

på vissa aspekter framför andra (Björklund, 2009:56). Jämförelser kan även användas när barnen 

utforskar mängder. Annika Persson och Lena Wiklund (2007) mätte äppelskal med några barn i 

en förskoleklass. För att utforska hur långa äppelskalen var skalade barnen äpplena och använde 

snören för att mäta skalen för att sedan lägga ut dem bredvid varandra och jämföra snörenas 

längd. Barnen fick därmed veta vilket skal som var längst. Samma tillvägagångssätt kan användas 

när mängder eller som i följande exempel när grader ska jämföras. Förskolläraren låter barnen 

gissa hur många grader det är ute för att sedan lägga lika många stenar på rad på marken. 

Förskolläraren tittar sedan på termometern med barnen för att konstatera hur många grader 

termometern visar. Förskolläraren lägger därefter lika många stenar som grader bredvid de antal 

stenar som redan ligger. Barnen kan på det sättet jämföra längden på stenraderna för att komma 

fram till om det är varmare vilket innebär att det är fler stenar eller om det är kallare vilket 

innebär att det är  färre antal stenar, än barnen gissade på (Persson & Wiklund, 2007:90). 

 När barnen förstår och själva bildar begrepp uppfattar de att föremål och händelser kan vara 

olika men även att de kan ha någonting gemensamt som gör att de bildar en kategori med en 

gemensam benämning. Ett barn kan till exempel benämna både katter, tigrar och lejon som 

”kisse” eftersom barnet har uppfattat att dessa djur har en gemensam nämnare. Enligt Björklund 

(2009) måste barnen tillsammans med andra barn eller vuxna variera sitt sätt att uttrycka det 

erfarna  och barnen uppfattar då nya aspekter på ett fenomen vilket kan fördjupa förståelsen 

(Björklund, 2009:77). Persson och Wiklund (2007) menar att det kan ske missförstånd kring 

innebörden av matematikbegrepp i möte med barnen. Begrepp kan ha olika innebörder beroende 

på sammanhang. Begreppet kan både ha en vardagsbetydelse samt en mer specifik matematisk 

betydelse. Barnen kan ha en förståelse för ett fenomen men svårt för att språkligt beskriva den. 

Förskollärarna skall därför lyssna och aktivt ställa utvecklande frågor till barnen för att möta dem 

där de är samt utöka barnens ordförråd och tillit till deras egna förmågor. För att barnen ska 

kunna kommunicera kring matematiska frågeställningar och erfarenheter måste de tillägna sig 

matematikspråket och använda den som ett redskap för detta.  

Matematikspråket som innehåller formella matematikbegrepp kallar Marit Hoines Johnsen 

(1997) för ett ” språk av andra ordningen”. Det språket som barnen använder i vardagen och 

leken kallar hon för ett ”språk av första ordningen”. Det är det språk som barnen är vana vid att 

använda och som de behärskar och äger. Hoines Johnsen menar att när barnen börjar ge uttryck 

för matematik är det viktigt att de får använda det språk som de känner sig trygga med. För att 
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förskollärarna ska kunna sätta sig in i barnens tankar bör de även sätta sig in i språket. Barnens 

egna talspråk behöver de få använda samt deras egna bilder och symboler, för att med tiden 

utveckla sin förståelse kring de formella begreppen. Om förskollärarna tidigt för in formella 

begrepp innebär det ett hinder för att barnen ska förstå matematikens innehåll (Hoines Johnsen, 

1997). 

3.1.2 Förskollärares förhållningssätt till matematik i förskolan 

I följande avsnitt beskrivs tidigare studier om förskollärares förhållningssätt till matematik i 

förskolan 

3.1.2.1 Matematik i förskolans vardag 

 Förskolans vardag innehåller en stor mängd matematik vid bland annat måltiden, omklädningen, 

i skogen och i sandlådan. I Olofssons (2012) studie menar en förskollärare att man till och med 

finner matematiken vid vilan i vagnen med de minsta barnen. Förskollärarna kan prata med 

barnen om till exempel vagnarnas placering samt olika höjd och storlek på hjulen (Olofsson, 

2012:20). För att kunna upptäcka barns matematik bör förskollärarna ändra sitt synsätt på att 

matematik bara är multiplikationstabellen, ekvationer och uppställningar. De måste se och känna 

igen matematiken i andra kontexter som i följande fem illustrerande exempel tagna från  Heiberg 

Solem & Kirsti Lie Reikerår (2004:9). 

 

 Fyraåringen som är med sin pappa i affären och får hjälpa till att väga frukt och hämta tre 

limpor. 

 Tvååringen som ska ha en macka och ett glas mjölk till frukosten. 

 Treåringen som inte vill gå hem från förskolan utan vill gå i riktning mot lekplatsen. 

 Femåringen som dukar borden och placerar ut en tallrik, ett glas och två bestick till varje 

plats. 

 Ettåringen som först går upp ur sängen, sedan får frukost och därefter skjutsas till 

förskolan. 

 

Heiberg Solem & Kirsti Lie Reikerås menar utifrån exemplen ovan att matematiken därför är en 

naturlig del av barnens vardag. 

 I studier som utförts av Doverborg & Pramling Samuelsson (2010) åren 1987 och 1998 

(Doverborg & Pramling Samuelsson 2010) framkommer det i linje med Gunni Kärrbys studie 

från 1985 (Kärrby 1986) att förskollärarna anser att matematiken finns i förskolans vardag men 

att de inte behöver synliggöra matematiken för barnen eftersom matematiken redan sker 

naturligt. Matematiken har, enligt studierna, inget självklart och utvecklat inslag i förskolans 
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verksamhet och den anses inte heller som en helhet i förskolan och skolan. Med helhet syftas på  

att barnen utvecklas mot att förstå samma matematikbegrepp. Det är dessutom inte  många 

förskollärare som nämner problemlösandet i matematiken (Doverborg & Pramling Samuelsson, 

2010:31). Enligt Sonja Kihlströms studie (1998) är förskollärarnas allmänna förhållningssätt att de 

bör fånga matematiken i vardagen för att synliggöra den för barnen men att förskollärarna oftast 

utför matematik automatiskt utan att reflektera över att det är matematik (Kihlström, 1998:126). I  

studien som Doverborg & Pramling Samuelsson utförde 2004 är det ingen förskollärare som 

antyder att matematiken finns i förskolans vardag.  De anser dock att barnen lär sig hela tiden 

och då kan de även lära sig matematik. Förskollärarna nämner inte heller någonting om 

rumsuppfattning eller tid i förskolan (Doverborg & Pramling Samuelsson, 2004:3-4).  

Enligt kvalitetsgranskningsrapporten som utfördes av Skolinspektionen 2012 är det endast 

några få förskollärare som utnyttjar på- och avklädanden i hallen som tillfälle att samtala om 

matematikbegrepp som jämförelseorden mindre och större samt att sortera kläderna i storlekar 

och färger. För majoriteten av förskollärarna handlar ”hallen” situationen om att hinna klä på  

barnen under en så kort tid som möjligt för att sedan gå ut. Ett annat område som blir bortglömt 

i förskolan är rumsuppfattning och att förskollärarna samtalar med barnen om läge, riktning och 

avstånd. De tar inte heller tillfället i akt att fånga det som barnen ger uttryck för utan fortsätter 

istället med det som de själva har planerat (Skolinspektionen, 2012:24). 

I Doverborgs och Pramling Samuelssons (2004) studie anser några förskollärare att de bör 

väcka barnens nyfikenhet och intresse för att lära sig matematik och att de lär sig när de lyssnar 

på de andra barnen och genom att få pröva och öva matematik. Ett fåtal av förskollärarna anser 

att barnen behöver lära sig matematik för att förstå sin omvärld och att det finns olika lösningar 

samt att de ska utmana barnen och att de får reflektera över vad de har arbetat med (Doverborg 

& Pramling Samuelsson, 2004: 3- 4). 

Kelly Mix (2002) menar att barnens grundläggande matematikutveckling är kontextberoende. 

En traditionell matematikundervisning är inte särskilt meningsfull för riktigt små barn utan den 

måste vara anpassad till barnens förutsättningar. Ett meningsfullt sammanhang kan vara när en 

ettåring i leken parar ihop en kopp till var och en av sina kamrater då ett- till- ett principen 

används. Talbegreppen får då en mening när barnet använder dem i sociala sammanhang och 

barnet kommunicerar med andra med hjälp av sina erfarenheter och upplevelser. När barnen 

kontinuerligt får använda talbegreppen i konkreta och meningsfulla sammanhang  börjar barnen 

snart nog generalisera och abstrahera begreppen (Mix, 2002). 

I Skolinspektionens kvalitetsgranskningsrapport (2012) redovisas att det på några få förskolor 

har upplevts att förskollärarna arbetar med stapeldiagram och geometriska former och att de 

särskilt uppmärksammar att använda formella matematikbegrepp. Barnen har även fått göra egna 

lösningar över var till exempel gaffel, kniv och glaset ska stå när de dukar (Skolinspektionen, 

2012:24). 
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3.1.2.2 Antalsförståelse 

Skolinspektionen (2012) fann att förskollärarna behandlar kategoriseringar  genom att till exempel 

diskutera hur stor andel av frukten som är bananer eller hur många i barngruppen som är flickor 

respektive pojkar. Kvalitetsgranskningen visar att förskollärarna går miste om många 

matematiktillfällen då de samspelar med barnen. I dessa matematiktillfällen ingår  bland annat att 

klassificera, sortera, ordna och hitta mönster med barnen. Skolinspektionen belyser att det är 

viktigt att inte begränsa matematiken till speciella ”matematiksamlingar” utan att den ska utnyttjas 

i förskolans vardag (2012:24). Enligt förskollärarna i Doverborgs & Pramling Samuelssons (2004) 

studie innehåller matematiken oftast antalsförståelse då barnen räknar och när förskollärarna tar 

initiativ till det vilket oftast är vid samlingarna och måltiderna. Några förskollärare i denna studie 

berättar att barnen får räkna hur många barn det finns närvarande vid samlingen medan några av 

förskollärarna låter barnen problematisera och jämföra genom att först räkna pojkar och sedan 

flickor för att sedan räkna ihop båda könen. De frågar även barnen om vem det är som saknas 

och om det är fler eller färre barn än dagen innan. Vid måltiden räknar förskollärarna tillsammans 

med barnen tallrikar och barn men ett fåtal lyfter fram betydelsen av att barnen får möta 

matematikbegrepp och jämförelser. De anser även att barnen behöver lära sig att känna igen och 

forma siffror men ingenting om siffrornas innebörder. Enligt förskollärarna använder de 

begreppen längd och volym när de mäter eller bakar med barnen (Doverborg & Pramling 

Samuelsson, 2004:3). Även Kihlström (1998) menar i sin studie att förskollärarna oftast arbetar 

med antalsförståelse med barnen. Hon förklarar att de fångar räknesituationer som uppstår i 

situationer där matematiken ingår. I dessa situationer ligger fokuset på att förskollärarna ska lära 

barnen antal. Ett annat fokus är att barnen använder matematik när de är mogna för det och att 

barnen lär sig att räkna automatiskt. Ett tredje fokus ligger på att förskollärarna planerar att 

barnen ska ägna sig åt att räkna vilket sker i både vardagliga arbeten och i särskilda situationer 

(Kihlström, 1998:126). 

 I linje med de andra studierna är det enligt Skolinspektionen (2012) ”räknandet” som står i 

förskolans fokus. Det kan vara synligt genom att det sitter siffror tillsammans med föremål i 

samma antal på förskolans väggar samt att förskollärarna räknar barnen och den skurna frukten i 

samlingarna. Förskollärarna brukar även använda fruktsamlingarna till att medvetet fråga barnen 

om de vill ha en hel, halv eller en fjärdedels frukt. Förskolan ska enligt läroplanen sträva efter att 

barn ”utvecklar sin förmåga att använda matematik för att undersöka, reflektera över och pröva 

olika lösningar av egna och andras problemställningar”, samt att de ”utvecklar sin matematiska 

förmåga att följa och föra resonemang” (Lpfö98, reviderad 2010:10). Eftersom förskolans 

läroplan tydliggör att barnen ska lära sig att lyssna på andras resonemang samt föra egna 

resonemang innebär det att matematiken ses som ett kommunikationsområde vilket inte står i 

centrum för förskollärarnas förhållningssätt (Skolinspektionen, 2012:24). 



12 

3.1.2.3 Matematiken bör döljas för barnen 

Många av förskollärarna i Doverborgs & Pramling Samuelssons studier anser att matematiken i 

förskolan bör döljas för barnen eftersom förskollärarna anser den som tråkig och de är dessutom 

rädda för att barnen ska tycka detsamma. Förskollärarna menar att matematiken finns i förskolan 

men ett fåtal uttrycker att den ska lyftas fram och synliggöras. I övrigt vill de att barnen ska lära 

sig matematik i förskolan för att förberedas inför skolan och vuxenlivet (Doverborg & Pramling 

Samuelsson, 2004;2010). I Kärrbys (1986) studie  anser flertalet av förskollärarna att matematik 

inte är för förskolebarn utan att det är ett skolämne. Några förskollärare menar att matematiken i 

förskolan skall vara skolförberedande genom att barnen räknar, arbetar med geometri och tränar 

på klockan (Kärrby, 1986). Doverborg & Pramling Samuelsson (2004) menar att förskollärarna 

kanske inte ser matematiken som en naturlig del i barnens omvärld utan som ett ämne som 

barnen behöver undervisas aktivt i. De kommer fram till att förskollärarna förmodligen inte har 

lärt sig att tolka den matematik som barnen ger uttryck för och därför blir det svårt för 

förskollärarna att utmana barnen där de är i sin utveckling (Doverborg & Pramling Samuelsson, 

2004:5). 

3.1.3 Sammanfattning av tidigare forskning 

Grundläggande matematik innehåller bland annat att lära sig räkneramsan för att barnen ska lära 

sig räkneorden och i vilken ordning de kommer. Gelman och Galistel (Doverborg & Pramling 

Samuelsson, 2010:25) har utformat fem principer för hur barn utvecklar en grundläggande 

antalsuppfattning vilket innebär att barnen förstår poängen med att räkna. Att veta i vilken 

ordning räkneorden kommer är en av principerna. De yngsta barnen upplever matematik med 

hela kroppen och upptäcker relationer mellan föremål med hjälp av sin rumsuppfattning 

(Doverborg, m fl. 2006:89). Relationer upptäcker barnen bland annat genom att kategorisera 

föremål när de observerar likheter och olikheter. När barnen kategoriserar arbetar de även med 

delar och helheter genom att dela in föremål i olika grupper (Björklund, 2009:40; Olofsson, 

2012:47). Geometriska figurer finns överallt i barnens omgivning och det är därför viktigt att 

förskollärarna uppmärksammar barnen på att hitta dem för att strukturera upp deras omvärld 

(Olofsson, 2012:52). Matematik och språk är nära sammanbundet då innebörden av begrepp 

beskriver relationer mellan fenomen och omvärld. För att förstå begrepp måste de alltid jämföras 

i förhållande till något föremål. Om ett barn ska förstå begreppet "lång" behöver det jämföras 

med till exempel en lång och en kort pinne för att se skillnaderna (Björklund, 2009:56). 

Förskollärarna behöver upptäcka matematiken i vardagen och lyfta fram den för barnen 

(Heiberg Solem & Kirsti Lie Reikerår, 2004:9). Många förskollärare i den tidigare forskningen  

uppmärksammar inte detta. Endast ett få antal förskollärare menar att matematiken ska utgå från 

barnens intresse och att de ska arbeta med matematik för  att barnen ska förstå sin omvärld. 

Matematiken i förskolan handlar istället oftast om antalsförståelse. Många av förskollärarna vill 

dessutom dölja matematiken för barnen eftersom de anser att den inte hör hemma i förskolan 
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och  den uttrycks som tråkig (Doverborg & Pramling Samuelsson, 2010; 2004; Kihlström, 1998; 

Kärrby, 1986; Skolinspektionen, 2012). Den tidigare forskningen har därmed relevans för denna 

studie där syftet är att undersöka förskollärarnas förhållningssätt till matematik i förskolan.  

3.2 Teoretiska utgångspunkter 

I detta avsnitt redogörs för studiens teoretiska utgångspunkter. Dessa utgår från ett 

sociokulturellt perspektiv på lärande vilket innebär att barnen lär sig i samspel med andra barn 

och vuxna.  De teoretiska utgångspunkterna innefattar att förskollärarna synliggör matematiken 

för barnen, att de är delaktiga i barnens matematikutveckling samt att de gör matematiken 

meningsfull för barnen. 

3.2.2 Vygotskijs sociokulturella perspektiv 

Lev Vygotyskij (2001) är en stor inspiratör och förebild för svensk förskola och hans teorier är i 

hög grad aktuella i läroplanen för förskolan 1998/reviderad 20101. Ett sociokulturellt perspektiv 

bygger på Vygotskijs teorier vilket innebär att barnet utvecklas kognitivt i samspel med 

omgivningen. Inom det sociokulturella perspektivet har Vygotskij skapat begreppet den proximala 

utvecklingszonen, vilket innebär situationer som ligger mellan det som barnet klarar av och lär sig på 

egen hand och vad det kan lära sig med hjälp av andra barn eller vuxna. Barnet kan då ges 

möjlighet att nå sin potentiella nivå, när det får hjälp från omgivningen. Det innebär att 

förskollärarna kan utmana barnet så att det ges möjlighet att utveckla ny kunskap. Den nya 

kunskapen ska vara lite svårare än den kunskapen som barnen redan har vilket innebär att 

förskollärarna ska röra sig i den proximala zonen men förhålla sig till barnens erfarenheter, 

kunskaper och intressen. Barnen måste vara aktiva i sitt egna lärande genom att experimentera 

och utforska. Det är därför viktigt att förskollärarna är delaktiga och stödjer barnens lärande 

genom att problematisera det barnen upptäcker och att de riktar barnens uppmärksamhet mot 

sådant som kan vara svårt för dem själv att upptäcka. (Vygotskij, 2001) 

Vygotskij lyfter fram språket som en viktig del av tänkandet. Han menar att om man inte har 

ett språk kan man inte tänka och kan man inte tänka har man inget språk. Därför är det viktigt att 

förskollärarna skapar rika och kommunikativa miljöer där barnen får goda möjligheter att 

utveckla sitt språk och att de tar vara på barnens tankar och åsikter samt att barnen får tillfällen 

där de kan förklara, argumentera, reflektera och dra slutsatser kring olika fenomen. Förskollärarna 

kan istället för att berätta de rätta svaren ställa de rätta frågorna till barnen för att de ska kunna 

argumentera för sina åsikter och utveckla sitt språk. Barnen får då även ta del av andras tankesätt 

och barnens egna tankesätt blir därigenom rikare. Förskollärarna kan även sätta ord på det som 

                                                 
1 Vygotskij gick bort 1934 
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händer eftersom  ord och handling alltid ska följas åt (Vygotskij, 2001). Olofsson ger ett exempel 

på detta när en förskollärare hjälper ett förskolebarn att klä på sig: 

Först tar vi på den ena strumpan och så tar vi på den andra. Och så drar vi upp dragkedjan, ända 

upp till halsen. Och så tar vi på fingervantarna. Tummen, pekfingret....och så lillfingret. Så där ja, 

nu är alla fem fingrarna inne i vanten. (Olofsson, 2012:36) 

3.2.3 Att synliggöra matematiken 

Persson och Wiklund (2006) menar att matematiken ska problematiseras och utforskas med hjälp 

av förskollärarna och den behöver  innehålla mer än bara tal och siffror för att barnen ska förstå 

att den är en del av vår omvärld och inte bara ett ämne som finns i skolan. Barnen behöver erfara 

sortering och klassificering samt rumsuppfattning och geometri som binds samman med tal och 

siffror för att balansera barnens förväntningar på matematik. Matematiken måste problematiseras 

för att barnen ska utveckla en förståelse för den och förskollärarna kan göra barnen medvetna 

om att matematiken finns i deras vardag (Persson & Wiklund, 2006:151).  

Björklund (2009) anser att förskollärarna bör synliggöra likheter och olikheter för barnen. När 

barnen upptäcker likheter och olikheter bildar de en djupare förståelse för att urskilja vad eller om 

vilka aspekter som skiljer fenomenen åt. Är barnen medvetna om de olika aspekterna som att det 

kanske är höjden, längden eller bredden som skiljer de olika föremålen från varandra så lär sig 

barnen även att använda begreppen och att sätta ord på dem vilket skapar  mening för barnen. 

Barnen kan därefter beräkna mer avancerade skillnader vilket är grundläggande för deras 

matematiska färdigheter (Björklund, 2009:57). Björklund menar att yngre barn under ett år  

fokuserar på former i första hand när de sorterar medan barn strax över ett år även urskiljer 

föremålets funktioner. Barn som är runt ett och ett halvt år lyckas redan ta hänsyn till relationer 

mellan form och funktion. Barnet vet till exempel om en bil hoppar eller rullar eller om hunden 

skäller eller gnäggar (2009:87). 

Olofsson (2012) anser att matematiken synliggörs och lyfts fram på tre olika nivåer. Den första 

nivån är matematikmiljön vilken ska inbjuda till matematiskt utforskande och innehålla 

inspirerande material som finns tillgängligt för barnen och som byts ut då och då för att skapa 

variation. Det är även viktigt att utforma miljöer där barnen får utforska olika begrepp, avstånd, 

vinklar, riktningar och positioner med hjälp av sin kropp. Olofsson menar att barnen kan 

utforska med sin kropp genom motoriska utmaningar som att klättra i träd, klätterställningar, 

snöhögar och att gunga med mera. Den andra nivån handlar om att ta tillvara matematiken som 

spontant dyker upp i förskolans vardag. Förskollärarna bör lyfta fram matematiken som uppstår 

och bekräfta och utmana barnens upptäckter genom att vidga och införa ny begrepp samt ställa 

utmanande frågor. Ett exempel kan vara när två barn har hällt upp vatten i ett glas var och 

förskolläraren frågar om vem av barnen som har mest vatten i sitt glas samt vem som har minst. 

Den tredje nivån handlar om när förskollärarna medvetet skapar en matematisk situation vilket 
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innebär när de planerar aktiviteter med ett matematiskt innehåll  med syfte att utveckla barnens 

förståelse för matematik (Olofsson, 2012:20). 

3.2.4 Förskollärares delaktighet i barnens matematikutveckling 

Björklund (2009) menar att det krävs att förskollärarna är delaktiga i barnens lärande för att 

barnen ska kunna utveckla sin förståelse för matematik. Detta sker när förskollärarna utmanar 

barnen på en lite högre nivå än där de är just då och nu men att de ändå inte håller sig på en för 

svår nivå. Detta bildar en balansgång mellan vad som är för lätt respektive för svårt för barnen 

och hur barnen behöver hjälp av en vuxen för att nå nästa färdighetsnivå, den proximala 

utvecklingszonen. 

 Björklund uttrycker att om förskollärarna aktivt ställer frågor till barnen och lyssnar till hur de 

gestaltar och uttrycker sin förståelse kan förskollärarna få en inblick i barnens perspektiv. Det 

räcker inte med att fråga: Hur många är det? Kan du räkna? För att synliggöra och problematisera 

barnens lärande behöver det ställas frågor som: Hur tänker du? Kan du visa mig? Varför? Finns 

det andra sätt? Genom dessa frågor kan förskollärarna få  inblick i barnens perspektiv och frångå 

sina egna fördomar hur de själva tror att barnen förstår ett visst fenomen (Björklund, 2009:44). 

Doverborg & Pramling Samuelsson (2010) menar att förskollärarnas erfarenheter och tankar om 

matematik påverkar hur de arbetar med matematik i förskolan. Förskollärarna måste upptäcka att 

förskolans vardag som de kanske  tidigare har tagit för givet innehåller väldigt mycket matematik. 

När de först har gjort detta kan de väcka barnens intresse för matematik och synliggöra 

matematiken för barnen i deras värld så att den för barnen blir meningsfull. Förskollärarna 

behöver ta tillvara det som barnen är intresserade av och hitta matematiken inom det området 

och göra den synlig för barnen (Doverborg & Pramling Samuelsson, 2010:39). 

3.2.5 Meningsfull matematik 

Kate Tucker (2010) menar att barnens intresse för matematik ofta försvinner när de börjar skolan 

eftersom matematiken går från att vara konkret och meningsfull till abstrakt och det blir svårt för 

barnen  att förstå meningen med aktiviteten  (Tucker, 2010:8-12). ”Att matematikundervisningen 

känns meningsfull för barnen är förstås ett nödvändigt krav för ett lustfyllt lärande” anser 

Olofsson (2012). Meningsfull matematik för små barn innebär enligt Olofsson (2012:26) att: 

 

 matematiken är upptäckarglädje och kreativitet, 

 matematiken är spännande, rolig och utmanande, 

 matematiken anknyter till barnens tidigare erfarenheter, 

 barnen ska känna sig delaktiga och 

 matematiken ska stå för sammanhang och logik. 
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Olofsson  ger ett exempel på meningsfull matematik: 

Kajsa och Tina pysslar med ett varsitt alla hjärtans dag kort. En förskollärare kommer förbi och 

ger barnen ett kuvert med klistermärken och säger att de kan få dela på dessa så att de får lika 

många var för att använda till sina kort om de vill, samtidigt som de får resonera sig fram till vad 

de ska göra med de hjärtan som blir över om antalet inte går jämt ut. (Olofsson, 2012:26) 

Här leker barnen med matematik på ett sammanhängande, lustfyllt och delaktigt sätt. Här 

nedan beskrivs en situation där matematiken inte blir fullt så meningsfullt: 

 Lova och Nils sitter på golvet och undersöker stenar som glittrar. En förskollärare kommer och 

sätter sig bredvid barnen och frågar om de kan räkna stenarna. (Olofsson, 2012:26) 

I exemplet är barnen koncentrerade på att undersöka glittret på stenarna. Barnen kanske reagerar 

med att förskolläraren stör eller så tar de glatt emot förslaget och börjar räkna stenarna. 

Förskolläraren kan  inte alltid veta hur barnen reagerar, men det anser Olofsson är en del av 

spänningen med att vara förskollärare. Att barnen räknar utan förskollärarens medverkan kan 

också vara meningsfullt lärande, till exempel att låta barnen få tid till eget utforskande! Dock är 

det fortfarande förskollärarnas viktigaste uppgift att problematisera och genom det hjälpa barnen 

att fokusera på betydelsefulla aspekter, reflektera och dra slutsatser (Olofsson, 2012:26).  

Björklund (2009) menar att ju oftare barn uppfattar att matematik används som strategi för att 

strukturera omvärlden och för att klara av vardagliga problem desto mer hemmastadda blir de 

själva i att använda matematik som strategi och redskap. Genom att arbeta med matematiska 

strategier i förskolan bildar sig barnen en uppfattning om själva idén med att räkna långt innan de 

börjar skolan (Björklund, 2009:49).  

Persson och Wiklund (2007) anser att barnen behöver konkreta föremål för att beskriva 

likheter och olikheter. Barnen gör det genom att utföra direkta jämförelser vilket innebär att ställa 

föremål intill varandra för att jämföra längd eller höjd (Persson & Wiklund, 2007:104). Olofsson 

(2012) pekar på att direkta jämförelser går att använda genom att skapa stapeldiagram. 

Förskollärarna och barnen kan på så vis utforska bland annat barnens favoritmat, favoritgosedjur 

och favoritlekar. Barnen kan antingen rita eller använda föremål genom att till exempel 

förskolläraren skriver maträtter på en vågrätt rad. Förskolläraren ropar upp maträtterna och 

barnen som har den rätten som favorit räcker upp handen. Förskolläraren och barnen sätter fast 

till exempel lika antal häftstift som barn som har valt en viss maträtt och det bildas en lodrätt rad 

med häftstift över maträtten. Barnen kan här jämföra vilken rätt som är populärast i barngruppen 

(Olofsson, 2012:78). 
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Exempel på ett stapeldiagram med Lego där barnen utforskar hur många husdjur vart och ett av barnen har. 

3.2.6 Sammanfattning av teoretiska perspektiven 

Vygotskij är en stor inspiratör för den svenska förskolan och hans sociokulturella perspektiv 

innebär att barnen lär sig i samspel med omgivningen. Förskollärarna kan utmana barnen inom 

deras proximala utvecklingszon, vilken utgår från ett sociokulturellt perspektiv, för att de ska nå 

sin potentiella nivå vilket innebär att barnen bör utmanas på en lite högre kunskapsnivå än där de 

redan ligger  för att nå en högre kunskapsnivå (Vygotskij, 2001). 

Förskollärarna kan vara delaktiga i barnens inlärning för att utveckla deras matematikförståelse 

genom att synliggöra för barnen att matematik finns i deras vardag och att den inte bara 

innehåller tal och siffror. För att synliggöra matematiken måste förskollärarna först själva 

upptäcka att matematiken är en naturlig del av deras vardag. Tucker (2010) menar att 

matematiken blir meningsfull för barnen när den är konkret och att de förstår syftet med den 

(Tucker, 2010:8-12). 
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4 Syfte och frågeställningar 

Studiens syfte är att undersöka vad förskollärare har för förhållningssätt till matematik i förskolan 

och hur de arbetar med matematik i den dagliga verksamheten. Studien utgår från ett 

sociokulturellt perspektiv på lärande där de teoretiska utgångspunkterna består av att synliggöra 

matematiken, förskollärares delaktighet i barnens matematikutveckling samt meningsfull 

matematik (jfr 3.2). I studien har jag utgått från följande frågeställningar: 

            

   - Vilket värde anser förskollärare att matematiken har i förskolan? 

   - Hur synliggör förskollärare matematiken för barnen i förskolan?  

   -  Hur ser förskollärare på sin delaktighet  i barnens matematikinlärning?  

   -  På vilka sätt arbetar förskollärare för att göra matematiken meningsfull för barnen?  

 

Frågeställningarna behandlas i analysen och diskussionen och ställs mot den tidigare forskningen 

samt de teoretiska utgångspunkterna (jfr 3.1 & 3.2). 
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5 Metod 

I detta kapitel förklaras urvalet av medverkande individer, material för datainsamling, val av 

metod, genomförandet av metoden, metod för bearbetning och analys, studiens giltighet och 

tillförlitlighet, de etiska aspekterna samt reflektioner över metoden.  

5.1 Urval 

Intervjuerna genomfördes med sex förskollärare på tre olika förskolor på Gotland. Fem  av dessa 

förskollärare tog sin lärarexamen efter år 2000 och en  år 1996. Förskollärarna är i åldrarna 28 till 

52 år och består av fem kvinnor och en man. Observationerna genomfördes på samma förskolor 

där intervjuerna gjordes för att få ett djupare perspektiv till förskollärarnas förhållningssätt till 

matematik i förskolan. 

5.2 Material  

Till intervjuerna användes en intervjuguide (bilaga 1) och det som sades spelades in under 

intervjutillfället. Under observationerna användes ett observationsschema (bilaga 2) för att 

systematiskt samla in empirin (Runa Patel & Bo Davidson, 2011:93). 

5.3 Intervju 

Insamlingen av det empiriska materialet utfördes genom enskilda intervjuer med sex  

förskollärare i tre olika förskolor. Med en utgångspunkt från Anna Danielsons föreläsning (2013) 

strukturerades en intervjuguide med huvudteman som har grund i studiens frågeställningar. 

Under dessa teman formulerades frågor vilka ställdes till förskollärarna för att fördjupa och 

precisera frågeställningarna. Varje intervju tog mellan 10 och 20 minuter att genomföra. En 

kvalitativ intervjustudie går ut på att upptäcka mönster i de intervjuade personernas uppfattningar 

om ett ämne.  I den här studiens fall handlar det om förskollärarnas uppfattningar om matematik 

i förskolan. En kvalitativ intervju är oftast hermeneutisk vilket innebär att det gäller för forskaren 

att tolka förskollärarnas svar utifrån forskarens förkunskaper (Patel & Davidson, 2011:81). 

5.4 Observationer 

I studien utfördes även observationer av förskollärarnas handlingssätt på de tre förskolor där  

intervjuerna utfördes för att få ett djupare perspektiv på  deras handlingar utifrån intervjusvaren. 

Patel och Davidson anser att "Observationer är framförallt användbara när vi ska samla 
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information inom områden som berör beteenden och skeenden i naturliga situationer". En 

observation måste enligt Patel och Davidson (2011:91-93) systematiskt planeras och registreras 

vilket gjordes genom ett observationsschema (bilaga 2). 

5.5 Genomförande 

Inledningsvis utfördes en pilotstudie där en förskollärare intervjuades för att undersöka om 

intervjufrågorna var relevanta för studien. Med hjälp av pilotstudien kunde frågornas innehåll, 

sekvens, antal och formuleringar justeras så att frågorna skulle fungera så bra som möjligt vid 

intervjun (Patel & Davidson, 2011:60). Personalen på tre förskolor kontaktades och tillfrågades 

om de ville ställa upp på att bli intervjuade. Intervjuerna genomfördes sedan på respektive 

förskola under förskollärarnas arbetstid.  

Observationerna genomfördes under tre olika förmiddagar på var och en av de tre 

förskolorna. Situationerna som  observerades var  i hallen, vid samlingen och vid lunchen. 

Observationerna var strukturerade utifrån ett observationsschema (bilaga 2) där empirin 

registrerades under rubriker och det som skulle observeras var förutbestämt. Jag som forskare 

agerade som fullständig observant och hade inte någon delaktighet i det som skedde under 

observationen för att behålla en så stor koncentration som möjligt på det som skedde under 

observationen (Patel & Davidson, 2011:91- 98). 

5.6 Metod för bearbetning och analys 

När det empiriska materialet hade samlats in avlyssnades det och transkriberades. Sedan 

sammanfattades transkriberingarna till resultatdelen med intervjufrågorna omformulerade till 

rubriker. I analysen kategoriserades sedan intervjuresultaten utifrån de mönster som uppstått: 

Matematik i vardagen, Hallen, Lunchen, Samlingen, Plus eller addition, Konkret matematik 

utifrån barnens intresse och Att problematisera matematiken. Kategorierna användes som 

delavsnitt i analysen där intervjuresultaten tillsammans med observationsresultaten analyserades 

utifrån studiens frågeställningar. Observationerna från förskolorna sammanfattades i resultatdelen 

med de observerade situationerna som delavsnitt för att sedan analyseras tillsammans med 

intervjuresultaten (Patel & Davidson, 2011:120).  

5.7 Giltighet och tillförlitlighet 

Metoderna i studien är giltiga för studien eftersom forskaren kan med hjälp av  intervjuer fånga 

personers förhållningssätt till  ett visst ämne samt urskilja mönster i deras förhållningssätt vilket 

studien går ut på. De formulerade intervjufrågorna i intervjuguiden utgår från studiens syfte och 

frågeställningar. Observationerna är giltiga då de är användbara när forskare ska undersöka 

individers beteenden och handlingssätt (jfr 5.4), vilken denna observation går ut på när frågan om 
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förskollärare synliggör matematikbegrepp för barnen används som underlag.  Intervjun får en 

hög grad av tillförlitlighet då den spelas in för att det ska vara möjligt för forskaren att återigen 

lyssna på vad förskollärarna har sagt och hitta mönster som  kan ha missats vid det aktuella 

tillfället när intervjun genomfördes. Observationerna utfördes på samma förskolor där 

intervjuerna genomfördes för att jämföra förskollärarnas svar i intervjuerna med vad de faktiskt 

gör i verksamheten (Patel & Davidson, 2011:91). Vid observationerna användes ett 

observationsschema för att  iaktta vissa områden och handlingsmönster för att systematiskt samla 

in den information som är giltig för studien. 

 5.8 Etiska aspekter 

Eftersom detta är en vetenskapligt empirisk studie tas det hänsyn till etiska aspekter gällande 

samhällsvetenskapliga studier. Forskningsetiken är aktuell både inför en undersökning, under 

undersökningen och efter undersökningen. Det finns fyra grundläggande regler att följa när  

forskningsstudier ska utföras och dessa är:  

1. Informationskravet: förskollärarna i studien måste informeras om studiens syfte och  veta 

vad deras uppgift i studien är och vilka villkor som gäller för deras deltagande i studien. 

Förskollärarna ska upplysas om att deltagandet är frivilligt och att de kan avbryta sin 

medverkan om de så vill. 

2. Samtyckeskravet: förskollärarna måste själva bestämma över deras medverkan i studien. 

3. Konfidentialitetskravet: förskollärarna ska vara anonyma i studien. All data som samlas in 

ska i studien formuleras på ett sätt att enskilda deltagare ej kan identifieras av någon 

utomstående. 

4. Nyttjandekravet: forskaren får endast använda den data som samlats in till  studien och 

inget annat. Eftersom ljudinspelning används vid intervjuerna är det viktigt att det 

inspelade materialet förvaras  på ett säkert ställe där ingen utomstående kan få tag på det. 

Syftet med det inspelade materialet är endast till för forskaren när intervjuerna ska 

analyseras därför kommer det inspelade materialet att raderas när studien är helt färdig 

och  informationen inte behövs längre (Vetenskapsrådet, 2013:6-14). 

 

Innan intervjuerna och observationerna genomfördes informerades förskollärarna muntligt om 

de etiska reglerna samt att de själva hade valet att medverka i studien eller inte. För att studien ska 

hålla en anonymitet så formuleras intervjusvaren på ett sätt som gör att förskolorna och 

förskollärarna inte kan identifieras. Det inspelade materialet används endast till studien och efter 

att studien har avslutats raderas materialet så att ingen utomstående kan få tag i dessa.   
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5.9 Reflektioner över metoderna 

Ett problem med att tolka intervjusvaren är att forskaren måste förhålla sig till det som 

förskollärarna själva redan har tolkat. En tolkning kan vara att förskollärarna anser att de själva 

problematiserar matematiken för barnen i den dagliga verksamheten. När forskaren sedan 

observerar förskollärarnas handlingar framstår det att de inte agerar som de påstår i intervjuerna 

(Patel & Davidson, 2011:91). En annan aspekt på problem som kan uppkomma i intervjuer är att 

förskollärarna medvetet eller omedvetet använder strategier för att bemöta frågor. Förskollärarna 

vet att forskarens syfte med intervjun är att undersöka matematik i förskolan. Svaren blir då 

kanske av det slag som förskollärarna tror förväntas av dem och att det finns rätta svar. 

Sammanfattningsvis så gäller det att vara kritisk till sin egen analys och fundera på om det finns 

alternativa tolkningar (Danielsson, 2013). 

Forskarens närvaro vid observationerna påverkar givetvis situationen eftersom forskaren sitter 

i samma rum och är väl synlig för både förskollärare och barn. Svårigheten med att vara en 

observant som har som avsikt att inte vara delaktig är att barnen ser en som delaktig, speciellt om 

forskaren har haft kontakt med dessa barn tidigare. Barnen går förmodligen fram och vill ha hjälp 

med olika saker och undrar varför forskaren inte är delaktig. Även om forskaren inte har haft 

kontakt med barnen tidigare finns det en risk att de går fram och undrar vem personen är och 

ställer många frågor. Observationen kan då bli påverkad eftersom forskarens koncentration på 

det som ska observeras hamnar istället på barnens frågor (Patel & Davidson, 2011:99). Studien är 

dock inte generaliserbar eftersom den baserar sig på ett fåtal intervjuer och observationer 

lokaliserade på ett begränsat geografiskt område.  
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6 Resultat 

I detta kapitel redovisas intervjusvaren för att beskriva förskollärarnas förhållningsätt till 

matematik i förskolan. Förskollärarna har benämnts som förskollärare A - F. Resultaten från 

observationerna redovisas för att därefter analyseras tillsammans med intervjuresultaten. 

6.1 Intervju 

I detta avsnitt redovisas de genomförda intervjuerna. Samtliga rubriker har utgångspunkt från 

intervjufrågorna. 

6.1.1 Matematik i förskolan 

Alla de intervjuade förskollärarna anser att de ska arbeta med matematik i förskolan eftersom 

matematiken finns överallt. Förskollärarna menar att matematik inte bara är siffror utan ingår i 

allt de gör i vardagen. Matematiken finns i hallen när barnen klär på sig, vid lunchen, när de dukar 

samt i mönster och när barnen utforskar rummet. Två förskollärare menar att barnen bör lära sig 

matematik i förskolan för att vara förberedda inför skolan och livet. Tre förskollärare anser att 

matematiken är en självklar del i förskolan eftersom förskolebarn, som en förskollärare säger, är 

som ”svampar” och man ska utnyttja den kapacitet som förskolebarn har för inlärning.  

Förskollärare D: Barn i förskolan behöver du inte motivera, de är så motiverade från början och 

det är nog det mest fascinerande tycker jag med förskolebarnen, de suger åt sig allt. I skolan får du 

jobba mycket med att hitta motivationen. Så ju mer de kan få med sig härifrån och ju mer 

medvetna vi är om det, utan att det uppfattas som alltför mycket skola, då har vi lyckats i vår 

uppgift.  

Två förskollärare menar att matematik i förskolan inte handlar om att sitta och fylla i stenciler 

eller ”rita tre prickar på en nyckelpiga” som förskollärare E uttrycker det . Matematiken ska bland 

annat handla om att barnen funderar över hur många vantar de behöver och hur många bitar 

man kan dela ett äpple i. 

Fem av förskollärarna uttrycker att barnen ska få upp ett intresse för vad som är matematik 

bland annat genom att upptäcka matematik i sin omvärld. De berättar att förskollärarna och 

barnen kan gå ut och upptäcka geometriska figurer och att förskollärarna kan utmana barnen att 

hämta pinnar i olika storlekar samt jämföra föremål.  
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6.1.2 Barnens matematikutveckling 

Två förskollärare uttrycker i intervjuerna att barnen lär sig matematik automatiskt i leken. Fyra av 

förskollärarna menar att de måste få barnen att tänka ett steg längre genom att utmana dem. Fyra 

av förskollärarna uttrycker att barnen lär sig matematik när de räknar kompisar i samlingen och 

en förskollärare nämner att det är när de delar frukt. Alla förskollärare anser att de ska ”prata” 

matematik med barnen och använda begrepp så att barnen lär sig dem. Två av förskollärarna 

berättar att det är viktigt att använda de formella begreppen och inte talspråksvarianterna som 

fyrkant och trekant utan kvadrat och triangel samt addition och subtraktion istället för plus och 

minus.  

Förskollärare D: det gäller  att göra subtraktion och addition lika befäst som plus och minus, men 

det är en tidsfråga. För många är det svårt att skilja addition och subtraktion, vilket är det ena och 

vilket är det andra, men plus och minus det är rätt så självklart.  

Två förskollärare nämner rumsuppfattning som en del av barnens vardag. Det innebär enligt 

förskollärarna när de samtalar med barnen om bland annat lägesbeskrivningar så som på, i och 

under samt avstånd och riktning. En förskollärare menar att de först själva bör vara medvetna om 

att matematiken finns överallt för att kunna synliggöra den för barnen. Två förskollärare anser att 

förskolan inte ska vara ”för mycket skola” och att barnen ska få en positiv bild av matematiken 

för att behålla intresset för den. Förskollärare C menar att förskollärarna ska utmana barnen 

genom att utforska och experimentera med dem - ”Jag kan inte sitta och ha undervisning inför 

dem (barnen) utan jag måste experimentera och bjuda in dem och utmana dem där de är” . 

6.1.3 Att synliggöra begreppet matematik  

Två av de intervjuade förskollärarna som arbetar med ett till treåringar anser att ordet matematik 

inte behöver synliggöras för barnen förrän de kommer upp i fem till sexårsåldern. De anser båda 

att barnen behöver grundlägga de matematiska begreppen först eftersom ordet matematik är för 

abstrakt för ett till tre åringarna.  

 Förskollärare E: Jag tycker personligen inte att det är så himla viktigt att de (barnen) vet om det 

till en början (ordet matematik),  utan att man först grundlägger de här begreppen och tankesättet 

att man kan ha en och man kan ha flera och lite så att man plockar bort, där blir det orättvist då 

eller och såna sådär basic saker, att man faktiskt tar det första och sen börjar man prata om att - 

vet ni om att det här som ni kan nu det är faktiskt matematik, och det tycker jag börjar bli viktigt 

när de ska gå upp till förskoleklassen.  

Förskollärare E menar att man inte behöver sätta etikett på allting. ”Kanske är det för vuxnas 

skull, att vi inte ska tänka: nu har vi matte och så har man mattestund den dagen. Det är kanske 

därför jag tänker så?” Fyra lärare arbetar med fyra - till femåringar och anser att de ibland nämner 

ordet matematik för barnen. En av förskollärarna menar att de äldre barnen förmodligen förstår 

att det är matematik när de till exempel räknar på fingrarna men inte när förskollärarna uttrycker 
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lägesord. Två av förskollärarna anser att de ska synliggöra för barnen vad som är matematik och 

att barnen ska få en positiv inställning till matematik. De intervjuade förskollärarna lägger vikt vid 

att använda begrepp inför barnen och en förskollärare menar att barnen skapar egna begrepp. 

Hon nämner bland annat att små barn som säger att de gungar i ”bamsefart” redan har bildat ett 

matematiskt begrepp eftersom det är det största i barnens ögon som man kan gunga.  

6.1.4 Förskollärarnas delaktighet  

 Förskollärarna uttrycker i intervjuerna att deras delaktighet i barnens matematikutveckling är 

viktig främst för att barnen ska kunna utveckla och lära sig nya begrepp. En förskollärare talar 

om att utgå från barnens erfarenheter och utmana barnen för att de ska komma vidare i sin 

inlärning och att förskollärarna ska fånga upp de barn som kan väldigt mycket matematik. En 

förskollärare nämner att de kan skapa miljöer där barnen utvecklar matematikbegrepp. 

Förskollärare D berättar att hon är angelägen om att ta tillfällen i akt. 

Förskollärare D: så tar man in dem (barnen) och så ställer vi skorna i rad och så ställer vi dem i 

par, då säger jag - titta så snyggt när vi ställer dem i par!  Så nu kan jag säga att: kan ni (barnen) 

ställa upp skorna i par? Och då är det rätt så kul att man ser att de vet vad det handlar om för det 

har de gjort förut. Vi kunde lika gärna sparkat av oss skorna innanför dörren eller satt dem i våra 

fack.  

Förskollärare D menar även att matematiken är viktig hos de yngre barnen och att det inte bara 

visar sig när barnen har fyllt fyra till fem år. ”Språkutvecklingen är som störst då och matte är  

mycket språk också” berättar hon. 

6.1.5 Förskollärarnas arbetssätt  

De intervjuade förskollärarna anser att de ska använda och synliggöra begrepp och lyfta fram 

matematiken i vardagen. Fyra förskollärare talar om att de räknar barnen på samlingen och en 

förskollärare anser att de kan räkna barnen i par samt räkna tårna på barnen när de byter blöjor 

på dem. En förskollärare tar upp att när de i samlingen räknar barnen kan upptäcka att något 

barn saknas och barnen ser sambandet att det saknas någon och att det blir ett mindre antal barn. 

Tre förskollärare menar att de i samlingen kategoriserar och sorterar samt använder geometriska 

figurer. Alla förskollärare anser att de måste ut och göra konkreta saker med barnen för att de ska 

förstå att matematiken är en del av vår omvärld. Förskollärare F berättar att de går ut med barnen 

för att uppleva geometriska figurer i närmiljön istället för att sitta och se figurer på ett papper för 

att barnen ska få en positiv inställning till matematik. 

 Fyra av förskollärarna anser att utmaningarna bör ligga lite över barnens nivå och en av 

förskollärarna menar att barnen som är särskilt begåvade även bör utmanas. En förskollärare 

nämner  att de utmanar barnen bland annat genom att ge dem i uppgift att leta efter en lång och 

en kort gren samt hämta en sten som är lika tung som barnets sko etcetera. Förskollärare C 
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berättar att barnen får uppskatta hur många kottar det ligger i en hög och fundera på varför man 

kan stapla platta stenar på varandra men inte med runda stenar.  Endast förskollärare C talar om 

experimenterande och utforskande med barnen och att barnen utforskar volym när de leker i 

sandlådan eller med vatten.  

Förskollärare C: Jag kan vara med och utmana dem (barnen) lite och sätta ord på det de gör. 

Genom att jag benämner så får de ju in att: det här är matematik, det här är avstånd, det här är en 

meter. Hur de än lär sig så är det genom att själva få pröva. Jag kan inte sitta och ha undervisning 

för dem utan jag måste experimentera och bjuda in barnen och utmana dem där de är.  

Förskollärare C menar att förskollärarna måste vara med och utmana barnen för att de ska 

komma vidare och lära sig nya saker. ”Om jag inte utmanar dem och finns där då får de inte de 

nya begreppen och de nya orden. De lär sig ju själva också men då kommer de inte vidare lika 

mycket” anser hon. 

Dukning är en återkommande aktivitet där fem av förskollärarna menar att de är delaktiga och 

synliggör matematiken för barnen. När förskollärarna till exempel dukar med barnen behövs det 

ett glas, två bestick och en tallrik vid varje plats. En förskollärare uttrycker att de arbetar med 

matematik medvetet men att det även sker omedvetet. 

6.1.6 Matematik i meningsfulla sammanhang 

Alla intervjuade förskollärare anser att matematiken blir meningsfull för barnen när den används i 

deras vardag. De menar att förskollärarna måste utgå från barnens intressen och matematiken 

måste vara konkret och kopplat till något som barnen känner till för att de ska förstå 

sammanhanget. Fyra förskollärare uttrycker att barnen måste veta att de har användning för 

matematiken för att den ska kännas meningsfull. Förskollärare A menar att det är när barnen får 

”aha upplevelser” som vid ett tillfälle med en treåring som åt smörgås till soppan.  

Förskollärare A: Och han satt och ”när jag har ätit upp min första macka får jag äta min andra 

macka och när jag har ätit min andra macka får jag äta en tredje macka”. Och det är ju så häftigt 

för det barnet är ju bara tre år.  

En förskollärare anser att matematiken blir meningsfull när barnen får förståelse för hur de kan 

lösa matematiska problem och hur de tar reda på saker. Barnen behöver utveckla strategier för att 

lösa problem så att det underlättar för dem senare när de ska börja skolan. En förskollärare 

menar att de ska utmana barnen och utveckla deras förståelse för vad räkneramsan innebär. När 

barnen vet vad räkneramsan innebär och kunskapen är befäst då blir det meningsfullt. Till 

exempel när barnen självmant utan påbackning av förskollärarna använder sina strategier. 

En förskollärare anser att när de  pratar om figurer och former med de äldre barnen så kan 

förskollärarna berätta att det är matematik som barnen håller på med. Barnen behöver få med sig 

en bra känsla för matematik från förskolan. De anser att den positiva inställningen till matematik 

grundläggs i förskolan och det är därför viktigt att förskollärarna arbetar med matematik på ett 
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lustfyllt sätt med barnen så att barnen inte har en negativ inställning till matematik när de börjar 

skolan. 

6.1.7 Sammanfattning av intervjuerna 

Sammanfattningsvis anser alla intervjuade förskollärare att matematiken finns överallt och att den 

innehåller mer än bara tal och siffror. Fokus hos alla förskollärare är att synliggöra 

matematikbegrepp i vardagen och då främst under situationerna i hallen, lunchen och samlingen. 

Fyra av förskollärarna menar att de även bör utmana barnen och problematisera matematiken 

samt utgå från barnens erfarenheter och intressen. Förskollärarna menar att de bör konkretisera 

matematiken för barnen så att den blir meningsfull för dem och  för att barnen ska känna att de 

har användning för matematiken. Fyra av förskollärarna säger att de arbetar med att räkna och 

dela främst i samlingarna. I övrigt nämner hälften av förskollärarna att de ska synliggöra former 

och figurer samt jämförelser för barnen. Tre av förskollärarna menar att de ska synliggöra 

matematiken för barnen genom att använda formella matematikbegrepp. 

6.2 Observationer  

Observationerna har utförts med utgångspunkt från ett av intervjuresultaten: att förskollärarna 

anser  att de synliggör matematiken för barnen genom att använda matematikbegrepp i vardagen. 

Begreppen används främst under situationerna i hallen, så som lunchen och samlingen. De 

begrepp som synliggjordes i observationerna var bland annat inom rumsuppfattning så som 

läges- och riktningsorden på, i och under samt där, gå till och upp. Förskollärarna synliggjorde även 

tidsuppfattning så som först och sen; jämförelseord så som lång och kort, störst, minst, mycket och litet, 

starkare samt antal och mängder så som saknas, mindre, mer, båda och två. 

6.2.1 Hallen 

I hallen när förskollärarna hjälpte barnen att klä på sig för att gå ut på gården observerades att de 

bland annat använde begreppen som beskrivs ovan (jfr 6.2) med barnen:  ”Vi stoppar i tröjan 

här”, ”du måste ha den här på dig först”,  ” där skall du ställa dina skor”, ” du behöver en 

långärmad tröja”, ”gå ut till hallen och ta av skorna”,   ”antingen tar du på dig vantarna eller 

lägger dem i fickorna, en vante där och en vante där, en i varje ficka”, ”vi drar upp byxorna över 

rumpan innan vi drar upp dragkedjan". ”Se här! Två stycken vantar och ett stycke mössa”. En 

förskollärare frågar ett barn - "får jag plats med mina fötter i dina skor?" Barnet svarar - "nej! De 

är för små!" (refererar till skorna). Förskolläraren - "men du det fattas ju någonting!" Barnet - "jo 

mössan!" 
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6.2.2 Lunchen 

Ett barn hjälper en av förskollärarna att duka matbordet och förskolläraren säger till barnet att 

lägga tallriken vid (namn)  och bredvid (namn). Hon frågar sedan barnet om han  kan  ställa ett 

glas till varje tallrik och om barnet behöver fler glas vilket han svarar ja på. Barnet får fler glas och 

delar ut dessa men får ett glas över och förskolläraren säger - "det blev ett glas över, det ställer vi 

bort".  

Vid lunchen utbrister en förskollärare till ett barn - "men nu har du ju ätit upp all sylt först!". 

Ett barn tappar sitt glas med vatten och förskolläraren säger - "du får ta med båda händerna, två 

händer har du, ta med båda händerna!" Förskolläraren säger till ett barn att han brukar äta två 

portioner och två mackor medan ett annat barn säger - "och två glas!" Förskolläraren säger att 

hon fick för mycket peppar på maten för det var för stora hål i burken. Förskolläraren och 

barnen talar om styrka och förskolläraren berättar att ingen är starkare än (en kollega) och att 

(barnets namn) är starkare än en häst! Förskolläraren berättar att det är massor av yoghurt på 

fönstret! för att sedan säga - "Nej! Nu har du morot upp i ögat och sås på håret, det är bättre att 

ha mat i munnen". Förskolläraren säger sedan till ett barn som ska hämta mer mat - "kom ihåg att 

ta en lagom portion så du orkar äta upp". Förskolläraren hjälper ett annat barn att lägga upp mat 

och frågar - "är det här lagom?" 

6.2.3 Samlingen 

I en samling påpekar ett barn att det är fem barn den här dagen och  förskolläraren svarar - "är 

det fem barn idag?! Vi räknar en, två, tre, fyra, fem (hon pekar på varje barn vid varje uttryckt 

räkneord) fem barn!" Förskolläraren frågar sedan barnen hur många bananer de har? - "Vi räknar! 

En, två, tre.....sju! En hel hög!" Ett barn pekar mot garderobsdörrarna där det sitter bokstäver 

och säger att där är många siffror. Förskolläraren svarar att det  är bokstäver men att det sitter 

siffror på dörren bredvid. Förskolläraren frågar barnet om det kan  peka på femman? (barnet går 

fram och pekar på femman). Förskolläraren frågar sedan hur många barn som är fem år (några 

barn räcker upp sina händer). Förskolläraren frågar sedan alla barn hur gamla de är för att sedan 

fråga vem som är störst. Barnen ställer sig upp och alla ropar att de är störst. Förskolläraren ser 

på barnen och säger att (barnets namn) är störst då barnet är längre än de andra barnen. 

Förskolläraren säger - "om vi delar på bananen hur många blir det då?" Några barn svarar - "två!" 

varpå förskolläraren svarar - "vad heter det mer?" och barnen svarar - "banan!" Förskolläraren 

säger där efter – "en halv heter det, vi brukar ju alltid få en halv banan var". Förskolläraren ber 

barnen att ta bort bananskalen som ligger på pappret.  Ett litet barn sitter och äter bananen med 

skalet på och förskolläraren säger - "du får ta bort skalet, ta av skalet". Hon berättar sedan att - 

"sen ska vi äta mat" då ett barn svarar - "sen ska vi göra fågelbon" och förskolläraren svarar - "nej 

det ska vi göra nu". Förskolläraren berättar att det är ett till barn som saknas som ska måla 



29 

fågelbon och undrar vem saknas? "Vi brukar ju vara fyra men nu är vi bara tre". Barnen svarar -

(barnets namn). 

Vid en annan samling som observeras berättar en förskollärare att det inte är så många barn 

den här dagen. Tillsammans med ett barn räkna hon korten på barnen som är närvarande och de 

barn som är hemma. Förskolläraren tar fram frukt och säger till ett annat barn - "jag delar på 

päronen så får du ett halvt päron". Hon tar sedan fram vindruvor och börjar dela ut dem till 

barnen. Ett barn frågar om vindruvorna verkligen kommer att räcka till alla och förskolläraren 

svarar -  "det är därför jag ger er ganska några". Ett annat barn berättar att hon har fyra vindruvor 

varpå förskolläraren frågar - ”har du fått fyra vindruvor för att du är fyra år?” hon fortsätter 

sedan att fråga barnen - ”hur många vindruvor behöver ni för att få lika många som ni är år?” 

Barnen gissar därefter på olika mängder som fem, sex och nio. Förskolläraren - ” hur många 

vindruvor behöver jag då?” varpå barnen svarar 70 till henne och 80 till den andra förskolläraren. 

Förskolläraren i den tredje samlingen börjar med att ta fram kort på barnen och säger deras 

namn och barnen får  komma fram en och en och sätta upp sitt kort på tavlan. Förskolläraren tar 

sedan upp en låda med klossar i olika former och färger. Förskolläraren säger  till vart och ett av 

barnen att ta ett antal klossar för att sedan be dem lägga tillbaka dem i lådan medan de räknar 

klossarna. 

 

6.2.4 Sammanfattning av observationerna 

Under situationerna i förskolans hall observerades att förskollärarna använder bland annat 

lägesbeskrivningar, tid och jämförelser. Vid en av de observerade förskolorna får ett barn vara 

med och hjälpa en av förskollärarna att duka borden innan lunch. Barnet får där placera servisen 

på dess rätta plats utifrån förskollärarens beskrivningar. Vid lunchen använder förskollärarna 

begrepp som innehåller mängd, tid, antal, jämförelser och lägesbeskrivningar medan de vid 

samlingarna uttrycker mängd, antal samt delar och helheter. 
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7 Analys 

I detta kapitel analyseras intervju - och observationsresultaten. De kategorier som urskiljs i 

intervjuresultaten står som rubriker i analysen och under varje rubrik behandlas studiens 

frågeställningar. 

7.1 Matematik i vardagen 

 Förskollärarnas centrala förhållningssätt är att fånga matematiken när den uppstår i vardagen. 

Alla förskollärare i studien anser att matematiken finns överallt och att den bland annat innehåller 

rytm, rumsuppfattning, jämförelser samt mönster och inte bara tal och siffror vilket 

överensstämmer i linje med tidigare forskning (jfr Persson & Wiklund, 2007:54). Förskollärarna 

menar att barnen behöver förstå att matematiken är en del av vår omvärld och inte bara ett 

skolämne. Barnen måste utveckla en grundläggande färdighet i matematik för att kunna upptäcka 

relationer mellan föremål och händelser vilket sedan utvecklas till att barnen lär sig att använda 

räkneorden och att kunna räkna (jfr Björklund, 2009: 10- 12). Förskollärarna uttrycker att barnen 

utvecklar en grundläggande matematikförståelse när de upptäcker att den finns omkring dem och 

att den används som strategi för att klara av vardagen. En förskollärare anser att matematiken blir 

meningsfull när barnen vet hur de kan lösa problem och hur de skaffar sig kunskap (jfr 

Björklund, 2009:10). Många matematiska situationer känns självklara i våra liv som att förstå att 

man behöver en pall för att nå upp till ett skåp eller böja sig ned för att komma under sängen och 

hämta saker som har ramlat under. Strategierna som barnen lär sig i skolan kan kännas mindre 

självklara då de oftast är mer abstrakta. Förskolläraren menar att detta behöver bli mer konkret 

för att barnen ska förstå att de har användning för strategierna när de ska lösa problem i sin 

vardag. 

 Förskollärarna i studien anser att matematiken synliggörs för barnen genom att förskollärarna 

är delaktiga i barnens lärande och pratar matematik med dem och använder matematikbegrepp i 

deras vardag.  En förskollärare menar att de som förskollärarna behöver vara uppmärksamma på 

att matematiken finns omkring dem för att kunna ta tillfällen i akt för att använda begrepp inför 

barnen (jfr Doverborg & Pramling Samuelsson, 2010:39). Barnen skapar tillsammans med 

förskollärarna en gemensam förståelse för matematik. Utifrån ett sociokulturellt perspektiv menar 

Björklund (2009) som Vygotskij (2001) att matematiken är ett socialt och kulturellt redskap där 

matematiken blir synlig i kommunikation med andra. En förskollärare menar att hon behöver 

vara delaktig i det barnen gör och utmana dem för att de ska lära sig någonting. Matematiken blir 

med hjälp av förskollärarna synlig för barnen och när förskollärarna utmanar dem inom den 

proximala zonen kan barnen uppnå ny kunskap och förståelse för ett fenomen (jfr 3.2.2). 
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 Förskollärarna anser att matematiken finns i förskolan och två förskollärare uttrycker att det  

sker naturligt men till skillnad från i den tidigare forskningen så är förskollärarna angelägna om 

att lyfta fram och synliggöra matematiken för barnen och inte dölja den (jfr Doverborg & 

Pramling Samuelsson, 2004:3-5). Doverborgs och Pramling Samuelssons tidigare studier från 

1987 och 1998 utfördes innan läroplanen för förskolan infördes 1998. Matematiken blev central i 

förskolan först när förskolans läroplan började  gälla och Fröbels teorier  om att barnen bör 

arbeta med matematik i förskolan åter blev intressant. Frågan är då varför majoriteten av 

förskollärarna i studien från 2004 är så angelägna om att dölja matematiken för barnen? Kan det 

bero på okunskap eller osäkerhet för ämnet? Fem av sex förskollärare i den här studien har en 

lärarexamen efter år 2000 medan förskollärare B som är mer osäker på ämnet har en lärarexamen 

från 1996 vilket kan vara en orsak till att hon är osäker. Alla är dock positivt inställda till 

matematik i förskolan oavsett när de tog sin examen. De är alla angelägna om att matematiken är 

en del av förskolans verksamhet samt att den behöver synliggöras för barnen, vilket går i linje 

med vad Persson & Wiklund framhåller (jfr 3.2.3). Innan läroplanen för förskolan infördes 1998, 

ansåg många förskollärare att förskolebarnen inte hade rätt mognad för matematik (jfr 

Doverborg & Pramling Samuelsson, 2010:5). Detta förefaller inte vara problemet i studien från 

2004 utan  förskollärarnas förhållningssätt till matematik har som grund i att de själva har 

negativa erfarenheter till den. Förskollärarna i den här studien vet att matematiken finns i den 

dagliga verksamheten och att den ska tas tillvara på vilket förskollärarna i Doverborgs & Pramling 

Samuelssons studie (2004) inte bedöms ha uppfattning om. 

Förskollärare B menar att hon inte har funderat på matematik i förskolan särskilt mycket 

tidigare eftersom det nyligen har formulerats att de ska arbeta med matematik. Utifrån hennes 

svar i intervjun tycks hon syfta på att det i den nya reviderade läroplanen för förskolan mer 

utförligt formuleras att förskollärarna ska arbeta med matematik i förskolan. Matematiken har 

dock varit formulerat i förskolans läroplan redan från 1998. Förskollärare B uppfattas betona att 

de inte har arbetat särskilt mycket med matematik innan den reviderade läroplanen infördes (jfr 

Läroplanen för förskolan98, reviderad 2010:10). 

7.1.1 Hallen  

Många av de intervjuade förskollärarna talar om situationen i förskolans hall där det oftast 

förekommer matematik genom rumsuppfattning och att para ihop föremål. Förskollärarna menar 

att de synliggör matematiken för barnen bland annat genom att sortera, jämföra och använda 

begrepp som illustreras med följande fem exempel: "Du behöver ett par stövlar". "Var har du den 

andra vanten?" "Den här tröjan är för liten". "Mössan ska vara på huvudet". "Häng jackan på 

kroken och mössan på hyllan". Förskollärarna kan sätta ord på allt de gör eftersom ord och 

handling alltid bör följas åt, enligt Vygotskijs teorier (Vygotskij, 2001), för att barnen ska utveckla 

en begreppsförståelse. Jag upplever genom observationerna att förskollärarna oftast sätter ord på 
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sina handlingar i samspel med barnen när de klär dem, i enlighet med det sociokulturella 

perspektivet (jfr 3.2.2). 

Under observationerna registrerade jag att förskollärarna när de var  i hallen oftast uttrycker 

tid och rum som bland annat läges - och riktnings ord: på och i samt gå till och där. 

Förskollärarna i studien tar det relativt lugnt i hallen för att samtala med barnen men flertalet av 

förskollärarna använder begrepp omedvetet utan att tänka på just matematik (jfr 

Skolinspektionen, 2012:24). Förskollärare F menar att de arbetar med matematik medvetet men 

även  omedvetet i förskolan. Många begrepp används automatiskt när förskollärarna ska hjälpa 

barnen att klä på sig vilket även Kihlström fann i sin studie (Kihlström, 1998:126). De omedvetna 

handlingarna tycks ske mest frekvent när förskollärarna klär på barnen i hallen samt vid lunchen 

(jfr 6.2). Under observationerna i hallen använde förskollärarna matematikbegrepp men endast en 

förskollärare problematiserade matematiken medvetet för barnen. Förskolläraren frågade ett barn 

om hon kunde få på sig barnets sko och satte foten bredvid och gjorde en direkt jämförelse. 

Barnet uttryckte då att hennes skor var för små för förskollärarens fötter. Förskolläraren kunde 

dock ha bekräftat barnets tankar och  upprepat vad det är som gör att hon inte får på sig skorna 

vilket var  att förskollärarens fötter är stora och skorna är små därför får fötterna inte plats i 

skorna (jfr Persson & Wiklund, 2007:104; Björklund, 2009:56). 

7.1.2 Lunchen 

Förskollärare A beskriver en situation med ett treårigt barn som åt en smörgås till soppan. Barnet 

demonstrerade att han hade fått en befäst kunskap om vad innebörden för begreppen första, 

andra och tredje står för. Förståelsen för detta blev meningsfull för honom då han kunde 

använda den till sin fördel genom att veta att han hade rätt till att få en tredje macka när han ätit 

upp sin andra macka (jfr Björklund, 2011:49). 

När en förskollärare dukade med ett barn fick barnet träna på ett- till- ett principen (jfr 

3.1.1.3). Det skulle finnas ett glas, en gaffel och en kniv till varje tallrik. Barnet fick även träna på 

att addera när förskolläraren berättade att det saknades glas och att de behövde hämta fler. 

Förskolläraren berättade att antalet glas inte räckte och att de därför behövde ta fram fler glas för 

att alla skulle få ett varsitt. Förskolläraren utgår här från ett sociokulturellt perspektiv på lärande 

då barnet får vara med och samspela med den vuxna när de tillsammans dukar. Förskolläraren 

utmanade dock inte barnet genom att låta barnet reflektera, pröva och  göra egna lösningar. Hon 

kunde sett till att barnet fick duka borden själv och sedan låta barnet resonera varför och hur det 

har gjort sina val vilket Skolinspektionen (2012) fann att förskollärarna i deras kvalitetsgranskning 

gjorde. Det är även ett strävansmål i förskolans läroplan att barnen ska få reflektera, pröva och 

utföra egna lösningar (Lpfö98, reviderad 2010:10). Förskolläraren gav barnet servisen och sade 

var de olika delarna skulle ligga vilket i sin tur kan jämföras med ett sociokulturellt perspektiv då 

barnet lär sig i samspel med den vuxna vart de olika delarna ska ligga.  Barnet fick under denna 

situation träna ett- till- ett principen samt lägesord när förskolläraren bland annat bad barnet att 
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placera servisen ”bredvid Kalle” och att barnet var tvungna att lägga till för att alla skulle få ett 

varsitt glas (jfr Doverborg & Pramling Samuelsson, 2010:25). 

När barnen åt synliggjorde förskollärarna olika begrepp som - ”du har morot upp i ögat, sås på 

håret, det är bättre att ha mat i munnen” samt ”det är yoghurt på fönstret”.  När barnen får höra 

dessa begrepp och utforskar var föremålen är placerade eller som ovan ”hamnat” så grundlägger 

barnen en rumsuppfattning för hur omvärlden är uppbyggd. Barn använder oftast hela sin kropp 

när de utforskar rummet genom att uppskatta bland annat lägen som barnen gjorde under 

observationerna då de lade mat i håret samt kladdade yoghurt på fönstret (jfr Doverborg, m fl. 

2006:89).  

Förskolläraren jämför genom att  hon utbrister att barnet har tagit mycket sylt i jämförelse till 

pannkakor, samt att barnet är starkt som en häst och att en av förskollärarna är starkast av alla. 

Innebörden i dessa begrepp  beskriver relationen mellan två föremål. Syltens mängd jämförs med 

pannkakornas mängd och barnets styrka jämförs med en hästs styrka. Jämförelser som behövs 

för att barnen ska förstå innebörden av begreppen (jfr Björklund, 2009:77). 

7.1.3 Samlingen 

En förskollärare berättar i intervjun att de använder matematik i nästan alla samlingar och att de 

bland annat använder begrepp på former och figurer. Att räkna talar inte förskollärarna särskilt 

mycket om under intervjuerna men de förskollärare som nämner det menar att räknandet oftast 

synliggörs i samlingarna vilket även visar sig i observationerna där det mestadels räknas frukt och 

barn vilket går i linje med vad Skolinspektionen (2012) kom fram till och som matematiken i 

förskolan oftast stannar vid (jfr 3.1.2.2). En av förskollärarna uttryckte sig så här under intervjun: 

Förskollärare E: när barnen räknar kompisarna och de funderar på hur många brukar vi vara? Hur 

många är vi idag? Då är det faktiskt några som är borta och man kan se att så här många brukar vi 

vara, barnen kan se sambandet med att det är någon som saknas och det blir mindre.  

En förskollärare försökte problematisera matematiken för barnen genom att först fråga barnen 

hur många år de är för att sedan fråga vem av dem som är störst.  Barnen ställde sig upp och hon 

konstaterade snabbt genom att jämföra att ett av barnen är störst för att den är längre än alla 

andra. Hon påpekade aldrig för barnen att den som är längst inte alltid behöver vara äldst. 

Förskolläraren rörde sig inte i barnens proximala zon genom att tillföra en nyare kunskap till 

deras redan befintliga kunskap. Barnen kunde med hjälp av förskolläraren utvecklat en förståelse 

för skillnaden mellan att vara äldst och störst och samspelat och diskuterat detta med barnen 

utifrån ett sociokulturellt perspektiv (jfr Olofsson, 2012: 34-36).  

Under en annan samling tog en förskollärare fram en låda med geometriska former i olika 

färger. Barnen gick fram och tog ett antal figurer från instruktion av förskolläraren. När alla barn 

hade tagit ett visst antal former var det dags att gå tillbaka till lådan och lägga tillbaka dem medan 

barnen räknade dem tillsammans med förskolläraren. I denna situation handlade aktiviteten om 
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antalsförståelse och förskolläraren hade inte någon mer tanke eller avsikt att använda de 

geometriska formerna till än att räkna dem. Det fanns här möjligheter till att sortera både färg 

och form, uttrycka figurernas namn samt utforska delar och helhet vilket inte togs till vara i 

denna samling (jfr Olofsson, 2012:2; Björklund, 2009:108). 

7.2 Plus eller addition 

Många av förskollärarna i studien menar att även ”svåra” begrepp kan uttryckas med sina 

formella namn som till exempel kvadrat och cirkel och addition och subtraktion istället för att 

uttrycka dem som talspråksvarianterna fyrkant, ring, plus och minus. De svåra begreppen blir 

därmed mer naturliga för barnen när förskollärarna använder de formella namnen på begreppen. 

Ingen av förskollärarna säger att barnen måste använda formella begrepp utan att de lär sig 

begreppen med tiden om förskollärarna använder dem. Förskollärare E menar att så länge som 

hon säger att det heter att subtrahera och att det innebär att ta bort så sätter sig begreppen 

någonstans hos barnen. Förskollärare D menar dock att begreppen plus och minus sitter så hårt i 

ryggraden på folk och att det kommer att bli svårt att koppla bort dessa. ”Det är ju en tidsfråga. 

För många är det ju svårt att skilja addition och subtraktion, vilket är det ena och vilket e är 

barnen börjar ge uttryck för det andra? Men plus och minus det är rätt så självklart”. Hoines 

Johnsen (1997) menar dock att när barnen börjar ge uttryck för matematik behöver de få använda 

det språk som de känner sig trygga med. Hon kallar detta språk för ett "språk av första 

ordningen" vilket innebär de talspråksvarianter som barnen är vana vid (jfr 3.1.1.8)  

Förskollärarnas förhållningssätt till de matematiska begreppen tycks ha förändrats sedan 

Doverborgs och Pramling Samuelssons studier från 1987 och 1998 då förskollärarna i den här 

studien uttrycker att det är viktigt att begreppen används formellt som de används i skolan vilket 

överensstämmer med Doverborgs & Pramlings Samuelssons (2010) teori. Intrycket från 

förskollärarna i två av intervjuerna är att det är en nyhet för dem att de formella begreppen ska 

börja användas i förskolan (Skolinspektionen, 2012:24; Doverborg & Pramling Samuelsson, 

2010:31-36; Persson & Wiklund, 2007:57). 

7.3 Konkret matematik utifrån barnens intresse 

Förskollärare D menar att man inte behöver motivera förskolebarn till att arbeta med till exempel 

matematik i förskolan till skillnad från i skolan där mycket tid går åt till att få barnen motiverade. 

Hon anser att förskollärarna har lyckats med sin uppgift om de är medvetna om matematiken i 

vardagen och utnyttjar den där. Barnen behöver ges möjlighet att få utveckla  en positiv attityd till 

matematiken genom att förskollärarna utgår från deras intressen och att det blir ett lustfyllt 

lärande samt att förskollärarna ser till att verksamheten inte blir för mycket skola. Förskollärarna 

tolkas därmed syfta på att skolans arbete är mer abstrakt än i förskolan vilket enligt Tucker (2010) 
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innebär att barnens intresse för matematik försvinner när de börjar skolan eftersom den abstrakta 

matematiken inte är meningsfull för barnen då de inte har förståelse för den (2010:8 - 12). 

Fem av förskollärarna har som avsikt att  utgå från barnens intressen och att de ska utmana 

barnen när de berättar att de vill bli utmanade samt i vardagsarbetet. Förskollärare C menar att, 

för att matematiken ska bli meningsfull för barnen, måste de förstå sammanhanget till allt som 

förskollärarna gör med dem. Förskollärare C anser även att matematiken blir meningsfull när 

barnens kunskaper blir befästa vilket hon nämner som exempel att barnet kan räkna till tio och 

vet vad tio innebär. Barnen behöver använda sina inlärda strategier och känna till relationerna 

inom talet tio vilket ingen förskollärare i Doverborgs & Pramling Samuelssons (2004) studie 

nämnde. Att veta vad talet tio innebär, är som förskollärare C menar, att barnen har förståelse för 

dessa principer och att tio är kardinaltalet vilket innebär att det sistnämnda räkneordet är antalet 

räknade föremål. Barnen tränar principerna bland annat när de sorterar (jfr Björklund, 2009:87). 

 De intervjuade förskollärarna menar att matematiken blir meningsfull för barnen när den blir 

konkret och att barnen i vardagen får uppleva matematik och inte sitta och rita ett visst antal 

prickar på ett papper som två förskollärare uttrycker det. I studien framkommer att förskollärarna 

anser att de behöver koppla allt som de gör i förskolan till verkligheten och det som finns i 

barnens närhet för att det ska bli konkret och tydligt för barnen (jfr Tucker, 2010:8-12; Persson & 

Wiklund 2006:151; Olofsson 2012:52).  

Två förskollärare menar att det är viktigt att arbeta med matematik i förskolan eftersom 

barnen kommer att arbeta mycket med det i skolan och har användning för det även senare i 

livet. Förskollärarna i studien uttrycker att barnen behöver få en positiv attityd till matematiken 

när de kommer till skolan och den grunden utvecklar de i förskolan. Vet barnen att matematik är 

mer än bara att sitta under en lektion och räkna och att den faktiskt är användbar i vardagen, blir 

den meningsfull för barnen vilket Olofsson (2012) förklarar genom följande: "Att 

matematikundervisningen känns meningsfull för barnen är förstås ett nödvändigt krav för ett 

lustfyllt lärande”. Förskollärare E anser att barnen behöver lära sig strategier för hur de ska lösa  

matematiska problem för att underlätta för barnen senare vilket går i linje med Björklund då hon 

menar att vi människor utvecklar mönster och strategier för att klara av vardagen (2009:10 - 12). 

 

7.4 Att problematisera matematiken 

Förskollärare C är angelägen om  att förskollärarna ska utmana barnen genom att experimentera. 

Hon anser att barnen lär sig genom att pröva, uppleva och skaffa sig erfarenheter samt att 

förskollärarna sätter ord på det som barnen gör. Är inte förskollärarna delaktiga och utmanar 

barnen så kommer de inte vidare för att lära sig nya saker och nya begrepp i linje med hur 

förskollärare B uttrycker sig (jfr Björklund, 2009:44). Hon menar att barnen givetvis lär sig själva 

också men att de inte lär sig lika mycket som när förskollärarna är delaktiga. 



36 

Förskollärare C: Jag kan vara med och utmana dem (barnen) och sätta ord på det dem gör, genom 

att jag benämner så får dem ju in att: det här är matematik, det här är avstånd, det här är en meter. 

Hur de än lär sig så är det genom att själva få pröva. Jag kan inte sitta och ha undervisning inför 

dem utan jag måste experimentera och bjuda in  och utmana dem där de är.  

Förskollärare F berättar liknande som förskollärare C, då han vill att barnen ska utforska sin 

omvärld och pröva olika hypoteser. Barnen får bland annat fundera över hur varmt det är ute för 

att sedan utforska om det stämmer genom att läsa av termometern (jfr Persson & Wiklund, 

2006:151). Förskollärare F brukar även gå med barnen ut i deras närmiljö och leta geometriska 

former för att förstå att de finns i deras omvärld (jfr Tucker 2010:8-12). 

En av förskollärarna berättar att när barnen säger att de gungar i "bamsefart" så blir det ett 

matematiskt begrepp som barnen har tagit till sig och förstått. Ordet bamse förknippas med att det 

är någonting stort och det har därför blivit ett matematiskt begrepp för barnen i jämförelse med 

jättefort vilket också är ett jämförelseord. Barn konkretiserar mängder, storlekar och fart genom 

att använda hela kroppen när de inte har förståelse för måttenheter än. Exempelvis kan ett barn 

säga - "min pappa är så här jättestor!" Barnet sträcker sedan på sig så mycket det kan för att 

illustrera vad det menar. Ett annat barn säger därefter - "jag har en hamster och den är 

pytteliten!" Samtidigt som barnet jämför hamsterns storlek mellan tummen och pekfingret. 

Barnen använder alltså jämförelseord som jättestor och pytteliten för att förmedla vad de menar. 

Matematiken framhävs på så vis genom barnens tidigare erfarenheter och i samspel med varandra 

(jfr Olofsson, 2012:26). 

 Förskollärare C menar som de andra förskollärarna i intervjuerna, att de inte kan sitta och ha 

undervisning för barnen utan de kan experimentera och bjuda in barnen och utmana dem utifrån 

deras erfarenheter och intresse för att det skall vara meningsfullt för dem. Förskollärarna kan 

problematisera det barnen gör genom att till exempel utforska volym: varför går det att göra 

sandkakor av sand? och barnen blir då delaktiga i situationer där de problematiserar och utforskar 

med förskollärarna vilket Persson och Wiklund anser är viktigt eftersom matematiken synliggörs 

då för barnen och de utvecklar därmed sin matematikförståelse (Persson & Wiklund, 2007:151) 

Barnen kan även med hjälp av lärarnas deltagande skapa hypoteser: om du gör så här vad händer 

då? För att sedan utforska hypotesen: det här hände.  

Att utmana barnen handlar även om att ta tillvara tillfällen då förskollärarna upptäcker 

matematiken i vardagen vilket förskollärare D gjorde när hon istället för att låta barnen bara kasta 

av sig skorna i hallen låta dem ställa skorna i par. Barnen bildar här en grundläggande förståelse 

för mängders del - och helhetsrelationer samt ett- till- ett principen då skorna tillsammans bildar 

en helhet nämligen ett par. Hur förskolläraren förklarade par framkom inte i intervjun. 

Förskollärarna kan enligt Vygotskijs teori (2001) om att uttrycka handling till ord i det här fallet 

säga  - där ställer vi ”Lisas” ena sko och bredvid ställer vi den andra och tillsammans bildar de ett 

par. Ställer vi ”Kalles” ena sko bredvid och sedan den andra blir hans skor tillsammans ett par 

men Lisa och Kalles båda par skor blir tillsammans två par skor etcetera. Matematiken synliggörs 

då mer än att förskollärarna endast säger - nu är de båda skorna ett par. Förskollärare D menar 
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att det är viktigt att utmana även de minsta barnen eftersom det är då som språkutvecklingen är 

som störst och språk är en stor del av matematiken (jfr Olofsson 2012:34-36). Björklund menar 

att även  ettåringar tidigt kan sortera och kategorisera och de härmar dessutom andra barn för att 

uppnå nya mål. Barn runt ett år fokuserar främst på former vilket kan utvecklas genom att barnen 

ser och härmar andra äldre barn för att uppnå sin potentiella nivå (Björklund 2009:34). Fyra av 

förskollärarna anser att de behöver utmana barnen på en högre nivå när de märker att barnen 

redan klarar av vissa saker och förskollärarna kan förhålla sig till barnens erfarenheter, kunskaper 

och intressen för att göra detta. En förskollärare menar att även de barn som är ”duktiga” 

behöver utmanas lite över sin kunskapsnivå. För att förskollärarna ska kunna utveckla barnens 

grundläggande matematikförståelse behöver de ha goda kunskaper om barns 

matematikutveckling samt att förskollärarna bör vara lyhörda på vad barnen fokuserar på för att 

lärande ska ske.  

 Förskollärare A menar i linje med Olofsson (2012) att de kan vara delaktiga i barnens 

matematikinlärning genom att anordna miljöer där barnen kan arbeta med matematik (Olofsson, 

2012:34-36). Matematiken kan arrangeras i förskolans miljö genom att till exempel anordna en 

affär där barnen kan räkna och ett lunchrum där barnen kan träna på att para ihop föremål ett - 

till - ett med bland annat glas och tallrikar. Miljön kan innehålla sorteringsmaterial, geometriska 

figurer och pärlplattor för att skapa mönster samt i utemiljön anordna möjligheter för barnen att 

träna sina motoriska färdigheter som att klättra och gunga.  

7.5 Sammanfattning av analys 

Sammanfattningsvis är förskollärarnas förhållningssätt till matematik i förskolan att matematiken 

finns överallt i barnens vardag och att den används för att strukturera upp omvärlden. Matematik 

i förskolan innehåller grundläggande matematik som rumsuppfattning, jämförelser och 

geometriska figurer och det är inte enligt förskollärarna särskilt fokus på att räkna. Förskollärarna 

anser att de synliggör matematiken för barnen genom att använda matematikbegrepp i barnens 

vardag samt att förskollärarna kan använda formella begrepp när de samtalar med barnen. Under 

observationerna noterades att förskollärarna i samlingarna medvetet räknar barnen  samt att de 

talar om delar och helheter (en hel, en fjärdedel etcetera) när de delar frukt medan de i andra 

situationer oftast omedvetet använder läges- och riktningsbeskrivningar samt jämförelseord. 

Förskollärarna uttrycker att de är delaktiga genom att använda matematiska begrepp inför barnen. 

Förskollärarna strävar efter att utmana och problematisera matematiken för barnen så att deras 

matematikförståelse utvecklas och för att göra detta bör förskollärarna själva först upptäcka att 

matematiken finns överallt och att den är en naturlig del av förskolans verksamhet. För att 

matematiken ska bli meningsfull för barnen hävdar förskollärarna att matematiken bör 

konkretiseras och utgå från barnens intressen och erfarenheter. Matematiken i förskolan bör 

enligt förskollärarna användas på ett glädje- och lekfullt sätt för att barnen ska få en positiv känsla 

för matematik inför skolan och livet.  
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8 Diskussion 

I detta kapitel diskuteras resultat och poänger som framkommer i analysen med koppling till 

tidigare forskning och de teoretiska utgångspunkterna samt hur förskollärarnas förhållningssätt 

kan påverka barnens matematikutveckling framöver. 

8.1 Matematiken finns i den dagliga verksamheten 

Förskollärarna i Doverborgs & Pramling Samuelssons studier från 1987- 2004 anser att 

matematiken är tråkig och bör döljas för barnen (jfr 3.1.2.3). Därför  valde jag att undersöka om 

detta stämmer med förskollärare idag cirka 10 till 30 år senare. I den här studien uppmärksammas 

att förskollärarnas förhållningssätt har förändrats sedan de tidigare studierna. Förskollärarna 

uppfattas ha ett positivt förhållningssätt till matematik i förskolan till skillnad från tidigare 

forskning där förskollärarna har ett negativt förhållningssätt till den. Med negativt förhållningssätt 

syftar jag på  att förskollärarna anser att matematiken är tråkig och att de inte vill synliggöra den 

för barnen. Matematiken var heller inte någon självklar del i förskolans verksamhet enligt de 

tidigare studierna vilket inte alls stämmer med denna undersökning. Förskollärarna i den här 

studien uttrycks vara insatta i hur barn utvecklar en grundläggande matematik  och att de förstår 

att den finns överallt och att de behöver ta tillvara på den matematik som framträder i den dagliga 

verksamheten.  

I observationerna uppfattas att förskollärarna medvetet gör matematiken synlig i samlingarna 

och att det under dessa situationer oftast handlar om att räkna och dela frukt vilket även 

Skolinspektionen (2012) kom fram till i deras undersökning (jfr 3.1.2.2). Förskollärarnas 

förhållningssätt i intervjuerna tolkas annorlunda då de anser att grundläggande matematikbegrepp 

bör synliggöras i barnens vardag. De begrepp som förskollärarna syftar på innehåller 

rumsuppfattning, jämförelser och geometriska figurer och inte i huvudsak på att räkna (jfr 

Kihlström, 1998:124). Matematiken som framkommer i situationerna utöver samlingarna, där 

förskollärarna anser att matematiken ska synliggöras som mest, tycks i många fall vara omedvetna 

handlingar. En förskollärare uttrycker även i en av intervjuerna att de medvetet arbetar med 

matematik men att  de ibland omedvetet gör det utan att reflektera över att det är matematik. Att 

matematik sker omedvetet kan innebära att det mesta som händer innehåller matematik och 

förskollärarnas fokus inte alltid är inriktad på matematik då det finns andra aspekter att ta hänsyn 

till. Att förskollärarna utför matematiska handlingar omedvetet betyder inte att barnen inte lär sig 

någonting men förskollärarnas medvetenhet kan leda till att de problematiserar matematiken för 

barnen med avsikt att medvetet lära barnen någonting. Förskollärarnas arbete med matematik i 

förskolans verksamhet stämmer därmed enligt observationerna inte helt överens med vad som 

uttrycks i intervjuerna. Observationerna utfördes dock under ett begränsat antal dagar under 
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endast ett par timmar per dag vilket har gett en begränsad mängd material att analysera. 

Förskollärarna kan i och med det förmodligen agera olika beroende på sammanhang och dagar 

när de är och inte är observerade. Alla förskollärarna har dock, med utgångspunkt i intervjuerna, 

ett förhållningssätt som svarar mot hur barn grundlägger en tidig matematisk förståelse. 

8.2 Förskolan och skolan som helhet 

Förskollärarna anser till skillnad från de tidigare studierna (Doverborg & Pramling Samuelsson, 

2004; Kärrby, 1985) att matematiken i förskolan och skolan är en helhet. Barnen behöver 

utvecklas mot att förstå samma matematikbegrepp. Förskollärarna menar att de formella 

begreppen som subtraktion, addition, kvadrat och triangel behöver uttryckas vid sina formella 

namn och inte som talspråksvarianter. Förskollärarnas förhållningssätt i den här studien går i linje 

med Doverborgs & Pramling Samuelssons (2010) teori. Förskollärarna talar om att de kan 

använda formella begrepp för att barnen så småningom ska lära sig begreppen men att barnen  

inte behöver använda begreppen till en början. Doverborgs & Pramling Samuelssons teori skiljer 

sig från Hoines Johnsens (1997) teori om att formella begrepp inte ska användas alls i förskolan. 

När barnen kontinuerligt hör de formella uttrycken anser förskollärarna, i likhet med mina 

åsikter, att barnen med tiden lär sig begreppen och det blir en naturlig del i deras begreppsförråd. 

Det står även i förskolans läroplan att barnen ska utvecklas till att använda matematikbegrepp. 

Talspråksvarianterna är dock  mer konkreta då det hörs på namnet fyrkant att den har fyra kanter 

medan kvadrat inte säger så mycket om formens utseende. Ett problem kan istället vara att alla 

fyrkanter inte ser lika ut eftersom de kan ha olika långa sidor. Begreppen kvadrat och rektangel 

begränsar och definierar därför exakt vad det är för form som förklaras. 

 När förskollärarna berättar om formella begrepp är de geometriska figurerna samt addition 

och subtraktion i fokus. Hur är det med de andra begreppen som finns utöver de som nämns?  

Förskollärarna kan använda rätt definition som begreppet "färre" istället för "mindre" när de ska 

förklara antal för barnen och inte storlek. Det är förskollärares E citat som jag reagerade på när 

hon beskrev att "barnen kan se sambandet med att det är någon som saknas och då blir det 

mindre" (jfr 7.1.3). Mängden blir mindre men antalet barn blir färre, det beror på i vilket 

sammanhang förskollärarna använder begreppen med barnen. Refererar förskollärare E till att 

förklara för barnen att antalet barn blir mindre? Barngruppen kan bli mindre men barnen blir  

inte mindre för att det saknas någon. Exemplet synliggör hur lätt missuppfattningar kan uppstå. 

Begrepp som "färre" och "flera" ersätts oftast  med "mindre" och "större" men barnen behöver 

lära sig alla begreppen för att minska risken för missförstånd. Jag har ett exempel på ett barn i 

skolan som ska lösa ett  problem i sin matematikbok. Han ska räkna ut avståndet mellan Slite och 

Visby med hjälp av en linjal men han klarar inte av uppgiften. Orsaken till detta är för att barnet 

inte har förståelse för begreppet "mellan". Därav finns det ett syfte till att barnen i förskolan och 

skolan behöver utvecklas mot att förstå samma matematikbegrepp och även de "svåra" 

begreppen som addition och kvadrat. 



41 

Förskollärarna menar att matematiken i förskolan bör hållas på en konkret nivå. Matematiken 

ska vara positivt laddad och meningsfull. De definierar meningsfull matematik med att barnen ska 

känna att det som sker har en mening för barnen. De uttrycker att det allmänna synsättet på 

matematik är att barnen ska räkna och att det därmed slutar med att verksamheten blir mer skola 

än förskola vilket förskollärarna vill undvika. Förskollärarna betonar att de ska lyfta fram den 

matematik som barnen inte självklart ser som matematik, den matematik som finns omedvetet i 

vardagen. Vet barnen att även andra saker som att lägga pärlplattor, kategorisera och para ihop 

föremål är matematik anser förskollärarna att barnen får en positivare syn på matematik. Därmed 

underlättas matematiken för barnen när de ska börja skolan men även senare när skolan är slut 

och den kunskapen behövs i livet. Många av förskollärarna berättar i intervjuerna dock att det 

inte är så vanligt att de berättar för barnen att det är matematik de gör. En förskollärare förklarar 

att barnen vet att det är matematik när de räknar hur många år de är men förmodligen inte när de 

talar om lägesord. Ska barnen få en positiv inställning till matematik behöver de vara medvetna 

om vad som är matematik. Jag anser att barnen lär sig matematik men inte att de lär sig vad  

matematik är när förskollärarna använder begreppen och inte heller när de problematiserar 

matematiken för barnen. Förskollärarna kan därför synliggöra för de äldre barnen vad ordet 

matematik innebär vilket de säkerligen redan har erfarit på ett eller annat sätt och med 

inställningen att matematik innebär att räkna. Detta överrens stämmer visserligen inte med vad 

skolans matematik fokuserar på, det vill säga att räkna, vilket gör att barnen i skolan inte behåller 

den motivation de hade i förskolan, vilket Tucker även uttrycker (jfr 3.2.5). Förskollärarna 

påpekar i intervjuerna att ordet matematik inte behöver uttalas för de små barnen eftersom 

begreppet är alldeles för abstrakt för dem vilket jag anser rimligt. 

8.3 Att problematisera matematiken 

Förskollärarna uttrycker att de bör synliggöra matematiken genom att använda matematikbegrepp 

inför barnen så att de lär sig dem. Utifrån ett sociokulturellt perspektiv lär sig barnet, i samspel 

med förskollärarna, så småningom matematikbegreppen då begreppen kontinuerligt används. 

Matematiken behöver problematiseras och utforskas av barnen med hjälp av förskollärarna och 

det bör ske så att barnen når sin potentiella nivå. Lägesord som på och under synliggörs då 

förskollärarna förmedlar handling till ord (Vygotskij, 2001) genom att uttrycka - "nu lägger vi 

mössan på hyllan och jackan hänger vi under hyllan på kroken" samtidigt som förskollärarna 

utför handlingen tillsammans med barnen. När förskollärarna säger till  barnen att hämta en 

kortärmad tröja behövs matematiken problematiseras för att den ska synliggöras genom att 

jämföra och få barnen att reflektera över vad det är som skiljer en kortärmad tröja från en 

långärmad. Under samlingarna på två av förskolorna använde förskollärarna kort på barnen som 

de satte upp på väggen för att se vilka barn som närvarade och vilka som var frånvarande. 

Förskollärarna kunde utnyttjat dessa tillfällen för att synliggöra och ge barnen möjlighet till att 

reflektera kring om det var flest barn närvarande eller frånvarande genom att skapa stapeldiagram 
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med korten (jfr Persson & Wiklund, 2009:90; Olofsson, 2012:78). Med hjälp av korten kan 

barnen även utforska lägesbegrepp som över, under och bredvid. Förskolläraren kan till exempel 

be barnen ett och ett att komma fram och exempelvis sätta upp sitt kort bredvid ”Kalle” eller 

under ”Lisa”. 

Förskollärarna i studien menar för att matematiken ska uppfattas som meningsfull för barnen 

behöver den vara konkret för att barnen ska förstå meningen med den. Detta går i linje med 

Persson & Wiklund (2007:104) som förklarar att det är viktigt att använda konkret material 

eftersom barnen kan med materialet göra direkta jämförelser till skillnad från om förskollärarna 

exempelvis hade ritat geometriska figurer på tavlan. Barnen kan då ta och känna på figurerna och 

jämföra dem med varandra och upptäcka likheter och skillnader samt relationerna mellan dem.  

Förskollärarna menar att matematiken blir meningsfull för barnen när de kan göra direkta 

jämförelser. Direkta jämförelser kan innebära när barnen bland annat tar med sig geometriska 

figurer ut och hålla dem framför sig för att jämföra dessa med olika föremål. Ser barnen figurerna 

tillsammans med till exempel ett brunnslock eller en skylt så upptäcker barnen på det sättet att 

geometriska figurer finns överallt. Förskollärarna är även viktiga personer i barnens liv bland 

annat genom att vara delaktig för att kunna uppmärksamma  barnen på vart figurerna kan finnas. 

Barnen kan hända inte uppfattar att två trianglar bildar en kvadrat vilket förskollärarna kan 

behöva synliggöra för barnen och att trianglarna är delar i en helhet: kvadraten, samt att det blir 

fler delar när kvadraten tas isär till trianglar och färre delar när den återigen sätts ihop. Barnen kan 

även uppmärksammas på att till exempel fotbollar och skyltar består av geometriska figurer 

(Björklund, 2009:108). 

Även om förskollärarna har som avsikt att fokusera på den grundläggande matematiken blir 

det dock antalsförståelsen som hamnar i fokus under samlingarna där förskollärarna medvetet 

synliggör matematiken. Några förskollärare menar, när de talar om antalsförståelse, att 

förskollärarna behöver problematisera vad tio är för att det inte bara blir en räkneramsa utan att 

barnen utvecklar sin taluppfattning genom att få förståelse för de fem principerna som Gelman 

och Galistel (jfr 3.1.1.3) har upprättat. Barnen vet därmed att när de pekar på ett föremål och 

säger ett räkneord bildar föremålet och räkneordet tillsammans par. Barnen kan därmed para ihop 

alla föremål med ett räkneord var utan att hoppa över något föremål men även säga dem i rätt 

ordning varje gång. Är det olika föremål som ska räknas behöver barnen förstå att de kan räknas 

ihop till en och samma helhet samt att barnen vet att det går att börja räkna vilket föremål som 

helst och att de inte måste räkna dem från en viss ordning. Den sista principen behöver barnen 

kunna för att få förståelse för hur många antal föremålen består av  vilket kallas enligt Gelman 

och Galistel för kardinalprincipen. 

Den grundläggande matematiken, enligt observationerna, ges tyvärr inte särskilt mycket 

utrymme i samlingarna som den skulle kunna få utan den synliggörs som regel omedvetet i de 

övriga situationerna. 
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9 Konklusion 

Studiens resultat visar att förskollärarna är angelägna om att de i sin yrkesroll kan vara medvetna 

om matematiken omkring dem för att kunna vara delaktiga och lyfta fram samt synliggöra 

matematiken för barnen. Förskollärarna anser att matematiken bör synliggörs genom att de 

använder matematikbegrepp som till exempel lägesord och jämförelseord samt formella 

matematikbegrepp som kvadrat och rektangel inför förskolebarnen i deras vardag. De nämnder 

dock inte hur de förhåller sig till andra formella begrepp som att uttrycka ord som färre istället för 

ordet mindre. Förskollärarna är överens om att matematiken blir meningsfull för barnen när den är 

konkret och att barnen vet att de har användning för matematiken samt att denna sker på ett 

utmanade tillvägagångssätt utifrån barnens intressen. Förskollärarna har dessutom ett betydligt 

positivare förhållningssätt till matematiken i förskolan än för cirka 10 år sedan. De uttrycker i 

denna studie att matematiken är värdefull att arbeta med i förskolan och att den behöver göras 

synlig för barnen (Doverborg & Pramling Samuelsson, 2004; 2010). 

Slutsatsen av denna studie är att förskollärarna är medvetna om hur barn utvecklar en 

grundläggande matematikförståelse och de värderar matematiken som en betydelsefull del av 

verksamheten. Förskollärarna uttrycker att de arbetar utifrån ett sociokulturellt perspektiv på 

lärande när de förklarar att förskollärarna behöver vara delaktiga och synliggöra matematiken för 

barnen. Detta gör, enligt förskollärarna, de genom att använda matematiska begrepp i samspel 

med barnen samt utmana och problematisera matematiken för barnen utifrån deras behov och 

intressen så att det blir meningsfullt för dem att lära sig. Dock tolkas det utifrån observationerna 

att förskollärarna många gånger använder matematiska begrepp omedvetet i förskolans vardag. 

Förskolans vardag, som förskollärarna uttrycker  i intervjuerna, består bland annat av situationen i 

hallen, där förskollärarna klär på barnen, lunchen och samlingen. I samlingarna observerades att 

det handlade mest om att räkna och dela frukt, oavsett när samlingarna uppfattades som 

planerade eller inte. Förskollärarna kan därmed fundera mer på hur de kan utmana barnen och 

problematisera matematiken för att barnen ska utveckla sin kognitiva matematiska förmåga samt 

ge möjlighet till reflektion hos barnen  för att utveckla deras tänkande. Förskollärarna behöver 

även tänka på hur de använder andra matematikbegrepp än bara de geometriska figurerna samt 

addition. Förskollärarna kan vara delaktiga genom att lyfta fram matematiken som finns i 

förskolan och synliggöra matematiken för barnen. Inte bara genom att använda 

matematikbegrepp utan även problematisera och jämföra olika fenomen för att barnen ska få 

förståelse för relationerna mellan dem. Matematiken behöver även konkretiseras och ha grund i 

barnens erfarenheter och intressen för att det ska bli meningsfullt för dem att ta till sig den.  

Vidare forskning kring matematik i förskolan skulle kunna utgöras av en studie av om och hur 

förskollärare anser att matematiken har förändrats i förskolan sedan den reviderade läroplanen 

upprättades. Har förskollärare fått någon chans till kompetensutveckling kring grundläggande 
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matematik i förskolan? En förskollärare nämner att de kan skapa miljöer där barnen har möjlighet 

att utveckla matematiska begrepp. Hur ser förskolans matematiska miljö ut inne och ute? Finns 

det möjligheter till matematiskt utforskande? Olofsson (2012) menar att det är viktigt att det finns 

miljöer där barnen kan utforska olika begrepp, avstånd, vinklar, riktningar och positioner med 

hjälp av kroppen vilket barnen kan göra om det till exempel finns klätterträd och gungor 

tillgängliga. Vad finns det för material samt hur utnyttjas dessa? Olofsson framhåller att 

förskolans miljö bör innehålla inspirerande material som finns tillgängligt för barnen och som 

byts ut då och då för att skapa variation (Olofsson 2012:20). 
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Bilaga 1  intervjuguide                                                                                                

Bakgrundsfrågor 

 

 Ålder 

 Utbildning 

 Hur länge har du arbetat allmänt inom förskolans verksamhet? 

 

Vilket värde anser förskollärare att matematiken har i förskolan? 

 

       - varför skall man arbeta med matematik i förskolan? 

 

Hur synliggör förskollärarna matematiken för barnen i förskolan?  

 

      -  Hur anser du att barn lär sig matematik i förskolan? 

      -  Vet barnen att det är matematik de arbetar med? 

 

 Hur ser förskollärarna på sin delaktighet i barnens matematikinlärning?  

 

 Hur ser du på din delaktighet i barnens matematiklärande? 

 

 

Vad är förskollärarnas förhållningssätt till hur matematiken i förskolan blir meningsfull 

för barnen?   

 

 Vad gör du i förskolan som du tycker har med matematik att göra? 

 

 Hur anser du är att barnen lär sig matematik i meningsfulla sammanhang? 
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 Synliggör förskollärarna matematikbegrepp för barnen? Exempel   

Hallen  

Samlingen  

Lunchen  

 


