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Resumé 

Mon projet est une étude comparative dont le but était de voir comment trois 

pédagogues au Maroc et en Suède décrivent la notion d’enseignement, les 

mathématiques et leur travail avec les mathématiques à l’école maternelle. Pour ce 

but j’ai utilisé la méthode d’interview. L’étude illustre comment les deux écoles 

maternelles sont organisées et de la recherche, dans laquelle on soulève plusieurs 

approches de la notion d’enseignement, des mathématiques et de l’emploi des 

mathématiques. 

 

Le résultat montre qu’il y a des différences aussi bien que des ressemblances des 

approches des pédagogues de l’enseignement et des mathématiques entre les pays 

mais aussi entre les écoles maternelles différentes. On pourrait dire que les 

pédagogues des deux écoles maternelles s’appuient sur la perspective socioculturelle, 

où l’interaction est la base de l’apprentissage. Un pédagogue de chaque pays 

mentionne que les enfants apprennent en jouant. Les mathématiques sont décrites 

par les pédagogues des deux pays comme une connaissance créative, un instrument 

et une langage que les enfants devraient développer à l’école maternelle.  

Le résultat montre aussi qu’il y a des différences entre comment les pédagogues des 

deux pays décrivent leur travail avec les mathématiques, mais aussi des différences 

dans les écoles maternelles. Tous les pédagogues mentionnent qu’ils considèrent le 

jeu comme la base de l’apprentissage et qu’ils l’utilisent comme méthode 

d’apprentissage. 

Les différences considérables des méthodes de travail entre les pays sont que les 

pédagogues au Maroc se servent de la littérature d’enfant et des outils digitaux dans 

leur travail. En Suède, les pédagogues se servent des matériaux de la nature (par 

exemple des feuilles d’arbre) pour enseigner les mathématiques. 

Parmi les conclusions tirées de l’étude montre que les pédagogues des deux pays sont 

conscients du fait que les mathématiques sont importantes dans l’apprentissage de 

toute la vie des enfants. A l’école maternelle en Suède les pédagogues aspirent à 

développer la compréhension des mathématiques des enfants. Au Maroc, les 

pédagogues travaillent vers des buts déterminés. 
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Mots-clés: enseignement à l’école maternelle, mathématiques, l’école maternelle 

marocaine, programme d’enseignement. 

 

Sammanfattning 

Mitt arbete är en komparativ studie vars syfte var att undersöka hur tre pedagoger i 

Marocko och i Sverige beskriver undervisningsbegreppet, matematik och sitt arbete 

med matematik i förskolan. För detta syfte använde jag mig av intervju som metod. 

Studien belyser hur båda förskolorna organiseras samt forskning. Där lyfts olika 

synsätt på undervisningsbegreppet, matematik och arbete med matematik fram .  

Resultatet visar att det finns både likheter och skillnader mellan pedagogernas 

synsätt på undervisning och matematik mellan länderna, men även inom de olika 

förskolorna. Pedagogerna i båda förskolorna kan sägas ta avstamp i det 

sociokulturella perspektivet. Där är samspel grunden för lärandet. En pedagog från 

respektive land nämner att barnen lär sig genom att leka. Matematik beskrivs av 

pedagogerna i båda länderna som en kreativ kunskap, redskap och språk som barnen 

bör utveckla i förskolan. Resultatet visar också att det finns skillnader mellan hur de 

båda ländernas pedagoger beskriver sitt arbete med matematik, men även skillnader 

inom förskolorna. Alla pedagoger nämner att de anser att lek är grunden för lärandet 

och att de använder den som inlärningsmetod. De markanta skillnaderna i arbetssätt 

mellan länderna är att pedagogerna i Marocko använder barnlitteratur och digitala 

redskap i sitt arbete. I Sverige nämner pedagogerna att de använder naturmaterial 

(t.ex. löv) för att lära ut matematik. Bland de slutsatser som kan dras i studien 

framkommer att pedagogerna i båda länderna har medvetenhet om att kunskap i 

matematik är viktig i barnens livslånga lärande. I den svenska förskolan strävar 

pedagogerna efter att utveckla barns förståelse om matematik. I Marocko arbetar 

pedagogerna mot bestämda mål. 

 

Nyckelord: undervisning i förskolan, matematik, den marockanska förskolan, läroplan. 
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1. Inledning 

Förskolans läroplan reviderades 2010, reformen medförde ett starkare fokus på 

kunskap och lärande.  Förskolans nya uppdrag är att lägga grunden för barns 

livslånga lärande. I den nya läroplanen står det tydligt att ämnen som matematik, 

språk, teknik och naturkunskap ska läras ut i förskolan. Där ska enligt detta 

styrdokument även barnen förberedas för skolan. Idag har förskolan blivit mer 

kunskapsinriktad (Pramling, 2013, s.33). Fokus läggs idag på undervisning . Hedefalk 

(2014, s. 12) skriver att undervisningsbegreppet blir ett kontroversiellt begrepp i 

förskolans värld. Hon menar att pedagoger tolkar undervisningsbegreppet på olika 

sätt eftersom detta av tradition kopplas till skolans verksamhet snarare än 

förskolans.  I den internationella PISA-studien framgår att svenska elever presterar 

sämre i bland annat matematik dels över tid och dels i förhållande till andra länders 

elever (Franzén, 2011, s. 53). Som blivande förskollärare anser jag att det är viktigt 

att utveckla kunskap om matematikundervisning för att gagna barns matematiska 

förmåga i tidig ålder.                                                                                             

 

Förskolan beskrivs enligt läroplanen som en öppen miljö för enskilda uppfattningar 

(Lpfö, 98/2010, s.5). Som blivande förskollärare med ansvar för barnens lärande är 

det viktigt för mig att utveckla min förståelse av olika uppfattningar om matematik, 

undervisning och arbetssätt. Det är relevant att utveckla medvetenheten om olika 

perspektiv och didaktiska tankar, som ligger bakom organisation och genomförande 

av olika arbetssätt och innehåll. Mångfald är något som berikar det pedagogiska 

arbetet. Detta har inspirerat mig till att undersöka förskolans matematikundervisning 

i Marocko respektive Sverige.  Jag anser att det är intressant att utforska förskolan i 

Marocko och Sverige och belysa likheter och skillnader i dessa institutioner. Båda 

förskolorna har funnits under lång tid och har en reviderad läroplan där fokus läggs 

på kunskap och lärande. Förskolorna skiljer sig från varandra vad gäller 

organisationen av barnens åldersgrupper. Marockanska förskolor är öppna för barn 

från tre månader upp till sex år. Barnen indelas, i motsats till den svenska förskolan, 

mycket strikt efter ålder i ett flertal olika avdelningar. Detta gör det intressant att 

undersöka likheter och skillnader mellan de båda förskolorna. 
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2. Bakgrund 

2.1 Den marockanska förskolan 

I Marocko finns inga kommunala förskolor utan endast två typer av privata förskolor. 

Den ena kallas Al Kutab (med religiös inriktning) och den andra Moderna förskolor 

(Bouzoubaa, 2004, s. 472- 474). Den sistnämnda indelas i vinst- och icke vinstdrivna 

förskolor. Här kommer jag att skriva om Moderna förskolor och om den läroplan som 

styr det nationella utbildningssystemet i Marocko. 

2.2 Förskolans  styrdokument 

Alla förskolor i Marocko har två läroplaner, den ena kallas för La charte National  och 

den andra för Alkitab Alabiad. I Marocko anses Al Kutab allmänt som en föråldrad 

institution. Al Kutab har ett religiöst innehåll, och målet för undervisningen är att 

hjälpa barn mellan fyra till sex år att skriva och memorera koranen (Bouzoubaa, 

2004, s. 472-473). Marocko var en fransk koloni från 1912 till och med 1956. Al Kutab 

var därför under denna tid ett sätt att bevara landets språk (arabiska), kultur och 

religion. Trots att landet fick sin självständighet 1956, dominerar fortfarande det 

franska skolsystemet i den marockanska skolutbildningen. Från år 1968 har Al Kutab 

varit under utbildningsministerns tillsyn (www.maghris.com).  

 

De Moderna förskolorna är öppna för barn från tre månader upp till sex år. Dessa 

förskolor startades i början av femtiotalet. Det finns två olika typer av Moderna 

förskolor, vinst- och icke vinstdrivna. Dessa skiljer sig inte från varandra när det 

gäller organisation, läroplan och pedagogiska mål. Moderna förskolorna i Marocko är 

organiserade efter ålder och betraktas som institutioner som lägger grunden för 

barnens utbildning (Bouzoubaa, 2004, s. 472-475). De förskolor där barn mellan tre 

månader och två år vistas, kallas för ”La créche”( barnkrubba). Barn från tre till sex år 

går på de förskolor som kallas för” La garderie”. Där indelas barnen efter ålder i tre 

avdelningar. Den första avdelningen kallas för La petite (de små) och omfattar barn 

som är tre år gamla. Den andra avdelningen kallas för La moyenne (den mellersta) 

och omfattar barn som är fyra år. Femåringar ingår i en avdelning som kallas för La 

http://www.maghris.com/
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grande (den äldsta). Dessa termer kommer från franska språket. I Marocko lär sig 

barnen franska språket parallellt med landets första språk, arabiska.  

 

De icke vinstdrivna förskolorna startades av ideella föreningar och institutioner 

under 2000- talet. I dessa förskolor står föräldrarna för en låg symbolisk avgift som 

varierar mellan 80 och 150 dirham per månad (cirka 70 - 140 kronor). Förskolornas 

verksamhet strävar efter att stimulera barnens utveckling och lärande för att hjälpa 

dem att tillägna sig kunskaper som underlättar deras skolstart. Staten har kontroll 

över Al kutab och Moderna förskolornas administrativa och pedagogiska verksamhet, 

men bidrar inte med något ekonomisk stöd. Det är föräldrarnas avgifter som bekostar 

förskolorna (www.enssup.gov.ma).  

 

Lag 5 är en nationell stadga för organisation av barns förskole- och grundläggande  

utbildning. Den är även förskolans läroplan som kallas för La charte Nationale. Enligt 

detta styrdokument har Moderna förskolorna fått ett nytt namn på 2000- talet. De 

kallas numera för Institutioner som främjar barnens moderna utbildning (La Charte 

Nationale, 2003). Utbildningsministern fick 1998 i uppdrag att kontrollera 

organisationen och struktureringen av förskolorna i Marocko. Dessutom har  

utbildningsministern senare fått i uppdrag att kontrollera Moderna förskolornas 

(både icke - och vinstbedrivna förskolor) och Al Kutabs pedagogiska verksamhet 

(www.maghris.com).     

 

En utbildningsreform skedde år 2000 och ledde till att integrera barn mellan fyra och 

sex år i den kommunala grundskolan (www.maroc-civil.com), (la charte Nationale, 

2003). Syftet är att främja en jämlik utbildning i Marocko och därmed underlätta 

barns grundskoleutbildning (la Charte Nationale, 2003). Den åldersgrupp (barn 

mellan fyra till sex år) som går i enskilda förskolor ska stimuleras utifrån La charte 

Nationales bestämda pedagogiska mål. Därmed kan barnen senare välja att fortsätta 

sin grundskoleutbildning i privata eller kommunala skolor.  

Unicef skriver att den marockanska läroplanen(la Charte Nationale) är den fjärde 

utbildningsreformen efter landets självständighet ( www.unicef.com). 

 

http://www.maghris.com/
http://www.maroc-civil.com/
http://www.unicef.com/
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och att den omfattar undervisning och omstrukturering av utbildningen. Så blir 

grundskoleutbildningen åtta år istället för sex ( www.unicef.com).  

2.3 Den marockanska förskolans läroplan 

La charte Nationale styr förskolans organisation och mål. Detta styrdokument antogs 

1999 och användes från 19 maj år 2000 enligt det Kungliga dekretet 1.00.201. Man 

strävar efter att omstrukturera grundutbildningens läroplan och skolans pedagogiska 

verksamhet (www.maghris.com), (www.enssup.gov.ma). La charte Nationale ( 2003) 

består av två kompletterande delar. Den första delen beskriver de grundläggande 

principer som är grunden för utbildningssystemet. Den handlar om utbildningens 

syfte, behov av reformer, rättigheter och skyldigheter. Den andra delen omfattar sex 

områden för förbättringar. Det handlar om utbyggnad av utbildningen, 

utbildningsorganisation, kvaliteten på utbildningen, styrelse, partnerskap och 

finansiering. I La charte National står de mål som både förskolan och barn ska uppnå 

(se bilaga 1).  

Alkitab Alabiad 

Vid sidan om förskolans läroplan La charte finns Al Kitab Alabiad som är förskolans 

pedagogiska styrdokument. Alkitab al Abiad är en läroplan som har till syfte är att 

utveckla utbildningssystemet i Marocko( Alkitab Alabiad, 2003). I detta dokument 

står att det pedagogiska innehållet för åldersgruppen fyra till sex år ska baseras på 

aktiviteter som är lämpliga för barnens utveckling. Det handlar om muntlig 

kommunikation, förberedelser för att läsa, skriva och planering av aktiviteter osv 

(www.enssup.gov.ma). Alkitab Alabiad beskriver grundskoleutbildningens årliga 

kalender, läsår och organisation. Innehållet omfattar olika mål som barnen ska uppnå, 

inom de följande områdena: 

 Islamisk fostran (Koranen, värderingar och dyrkan)  

 Arabiska (muntlig kommunikation, aktiviteter för att förbereda sig för att läsa, 

skriva och planera);  

 Estetiskt lärande (manuellt arbete, teckning och färger, nationalsång, musik 

och teater)  

 Matematiksverksamhet som t.ex. begreppen rumslig organisation och 

inriktning 

http://www.unicef.com/
http://www.maghris.com/
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 Tamazight (det fjärde språket) 

 Idrott  

 Utbildning i motoriska aktiviteter  

2.4 Den svenska förskolan 

I Sverige är förskolor öppna för barn mellan ett till sex år. Det finns både kommunala 

och fristående förskolor. Fristående förskolor kan drivas som föräldrakooperativ eller  

personalkooperativ av en stiftelse eller ett aktiebolag. Alla barn har rätt till en 

förskoleplats i Sverige. Det är kommunerna som ansvarar för att det finns förskolor 

och för att barnen får en plats i dessa (www.skolverket.se). Idag betalar föräldrarna 

en avgift i relation till sin inkomst. De flesta kommuner tillämpar maxtaxa vilket 

innebär att ett tak sätts för hur hög avgiften kan bli för olika familjer. Enligt Skollagen, 

(2010) kapitel 21 lämnar kommunen ett grundbelopp till huvudmannen för varje 

barn vid förskolenheten. Kommunerna har ansvaret för att kontrollera om fristående 

förskolornas verksamhet uppfyller kraven på god kvalitet och säkerhet. För de 

fristående förskolor gäller samma regler som för kommunala förskolor 

(www.skolverket.se).  

 

Förskolans verksamhet i Sverige startades med enstaka privata barnkrubbor i mitten 

av 1800-talet. Förskolans historiska framväxt kan enligt Vallberg Roth indelas i olika 

perioder (Vallberg Roth, i Gannery & Rönnerman, 2007, s.14). Från 1980-talet och 

fram till nutiden handlar det om vad som Vallberg kallar för det situerade 

världsbarnets läroplan. Campner och Persson (2000, s.49) hävdar att en ny barnsyn 

blev allmänt accepterad under 1980-talet. Barnen sågs inte längre som tomma kärl, 

utan som kompetenta med rätt till att delta i verksamheten. Förskolan har integrerats 

i utbildningsystemet. Barn ses som konstruktörer, kompetenta barn och fokus bör 

ligga på barnens lärande och rätt till delaktighet, barns perspektiv och  

barnperspektiv. Vallberg (i Gannery & Rönnerman, 2007, s.14) skriver att den nya 

barnsynen gav barnet rätt och möjlighet att påverka verksamhetens innehåll. 

Lärandets former och förskolans innehåll hade förändrats och  IT teknologi (dator, 

telefon, i- PAD) kommer fokus. Nu baseras lärandet på demokratisk dialog med 

barnen. Barnen betraktas som kompetenta med rätt till dialog och utformning av 

http://www.skolverket.se/
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innehållet. Idag ska barnen enligt Skolverket (2014-10-26) i förskolan få en god 

pedagogisk verksamhet. Förskolan ska vara en trygg och lärorik miljö. Där läggs 

grunden för barnens livslånga lärande. Förskolans uppdrag är bland annat att stimulera 

barnens språkliga, och matematiska utveckling (Folke-Fichtelius, 2009, s.15). Barnen ska 

få möjlighet att lära sig genom att leka, skapa och utforska på egen hand,  och 

tillsammans med vuxna (Lpfö, 98/2010, s. 6-12). Förskolan styrs av skollagen och 

läroplanen. 

2.5 Den svenska förskolans läroplan 

Läroplanen är ett styrdokument som förskolan ska använda som grund för att 

bedriva den pedagogiska verksamheten. Jarl (2013,  s. 28) redogör för att det finns 

fyra olika styrmedel som styr förskolans organisation. Det juridiska som innebär 

genomförandet av lagar, det ideologiska som innefattar läroplanens mål och innehåll 

och det ekonomiska som innebär det finansiella. Det fjärde styrmedlet är ett 

utvärderingsmedel och innebär kontroll som görs av skolinspektionen för att  

utvärdera verksamheten (Jarl, 2013, s. 28).  

 

Tillsynen av kommunala förskolor genomförs av skolinspektionen som blev en egen 

inspektionsmyndighet under år 2008 (Jarl, 2013, s. 168). Det är kommunen som är 

huvudman för de kommunala förskolorna. Enskilda förskolor har en chef, rektor eller 

ett företag som huvudman. Eftersom de fristående förskolorna får sitt tillstånd av 

kommunen är det kommunen som har ansvar för tillsyn av dessa förskolor. 

Jonsson (2011, s. 8-15) skriver att Pramling & Asplund (2008) hävdar att i den 

svenska förskolan har historiskt haft fokus på metodaspekterna. Jonsson redogör för 

att förskolan anslöts till utbildningsdepartementet och fick sitt styrdokument som 

kallas för läroplan 1998. I läroplanen betonas vikten av tematisk pedagogisk 

verksamhet. Det omfattar olika innehållaspekter som har till syfte att hjälpa barnen 

att utveckla förståelse för olika kunskapsformer. Jonsson skriver att synen på 

förskolan har förändrats från en institution för barnomsorg till en institution där 

barns livslånga lärande grundläggs. Detta ledde till förändring av förskolans läroplan 

och innehåll. Förskolans läroplan reviderades 2010 där ett antal olika ämnen som 

anses var relevanta för barnens utveckling och lärande förtydligas. Det handlar om 

matematik, språk, teknik och naturkunskap (Lpfö, 98/2010, s. 12).  
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 Jonsson (2011, s. 14) hävdar att synen på lärande i förskolan håller på att förändras 

och blir allt mer lik skolans pedagogik. Detta resulterar i att förskollärarens ansvar 

för barns lärande och utveckling förstärks. Förskolläraren ska även utveckla ett 

samarbete mellan hemmet, förskoleklass, fritidshem och skola. Den reviderade 

läroplanens innehållaspekter omfattar riktlinjer, värdegrunder och mål som barnen 

ska sträva efter att uppnå (Jonsson, 2011, s. 16). I bilaga 2 nämns några exempel på 

förskolans strävande mål. 
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3. Litteraturöversikt 

I det följande avsnittet ger jag en översikt över tidigare forskning som är relevant för 

min studie. Här lyfter jag fram en studie där genomförandet av läroplansinnehållet i 

England och Korea jämförs. Därefter kommer jag att skriva om forskning som belyser 

olika arbetssätt och synsätt på matematik i förskolan.  

3.1 Tidigare forskning 

I en komparativ studie som omfattar England och Korea jämförs 

matematikundervisningsmetoder med fokus på genomförandet av läroplans innehåll. 

Både engelska och koreanska förskolor anser att det viktigt att förbereda yngre barn 

för skolan. Det gäller att stimulera yngre barns sociala och emotionella utveckling. 

När det gäller de äldre barnen anser förskolorna i båda länderna att prestation i 

matematik och andra områden är viktiga aspekter för barnens utveckling. Studien 

visar att det matematiska innehållet i engelska förskolor är på högre nivå och 

omfattar mer variation än i koreanska förskolor. Matematikundervisningen i de 

engelska förskolorna är mer akademiskt inriktad än i de koreanska förskolorna och 

den pedagogiska planeringen är orienterad mot specifika mål. I studien anses att 

olika faktorer ligger bakom skillnaderna i matematiska kompetenser i öst och väst. 

Faktorerna relateras till kulturella värderingar, läroplan och lärande samt 

undervisningsmetoder. I studien nämns också olika internationella studier som 

International Mathematics and Science Study (TIMS) och programmet för 

International Student Assessment (PISA). Studierna handlar om jämförelser i 

matematik mellan elever. Studierna  visar att studenter från västerländska länder, 

som USA, Kanada, Australien och England, hade haft sämre prestationer än 

studenterna från östasiatiska länder som Sydkorea, Kina, Japan, Singapore och 

Hongkong.  

Undervisning i förskolan 

Hedefalk (2014, s. 12) skriver att då Socialstyrelsen ansvarade för förskolans 

verksamhet var det omsorgsbegreppet som användes för att beskriva lärarens arbete 

i förskolan. Som tidigare har nämnts skriver även Jonsson (2011, s. 14) att tidigare 
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var förskolans fokus inriktad på omsorg men idag anser hon att förskolans pedagogik 

snarare är lik skolans pedagogik. Hedefalk (2014, s. 12) skriver att fokus på lärares 

pedagogiska arbete ökade när utbildningsdepartementet fick ansvar för förskolan och 

genom förskolans reviderade läroplan 1998. Där anser hon att 

undervisningsbegreppet är osynligt men tas fram tydligare i skollagen. 

Förskollärarens roll beskrivs som vägledare av barnens lärandeprocesser.  

 … sådana målstyrda processer som under ledning av lärare eller förskollärare 

syftar till utveckling och lärande (Skollagen 2010:800, kap1 § 7) 

I den reviderade läroplanen ställs nya krav på verksamheten. Förskolans uppdrag blir 

att inte bara tillgodose barns behov av omsorg utan också att stimulera deras lärande 

och utveckling. Läroplanens reform innebär att tonvikt läggs på innehållsaspekt 

(Skolinspektionen, s.11), (Pramling, 2013, s. 33). Det vill säga att fokus läggs mer på 

innehåll som ska läras ut i förskolan. I dagens läroplan talar man om barns kunskap 

och undervisning i förskolan. Hedefalk (2014, s. 14) skriver att 

undervisningsbegreppet diskuteras på olika nivåer i utbildningssystemet i relation till 

förskollärares arbete. Eftersom förskolan av tradition betraktas som en lekbaserad 

verksamhet ses begreppet undervisning som kontroversiellt i relation till förskolan. 

Hedefalk skriver också att undervisning blir ett diskutabelt begrepp i förskolans värld 

eftersom det inte finns någon kultur att använda detta begrepp i förskolans värld. 

Doverborg & Pramling (2013, s. 7-10) anser också att undervisningsbegreppet i 

förskolan är kontroversiellt eftersom detta begrepp av tradition sammankopplas med 

den obligatoriska skolan. 

 

Läroplanen tydliggör inte vilka metoder och sätt som undervisningen i förskolan ska 

använda. Det kan orsaka en osäkerhet när det gäller att tolka vilka metoder och 

former som är lämpliga för undervisningen. Begreppet undervisning kan därmed 

uppfattas av pedagoger på ett varierande sätt (Hedefalk, 2014, s. 12). Hedefalk 

skriver att förskollärare oroar sig över undervisningsbegreppet. Hon menar att 

förskollärarna oroar sig för att de förväntas utföra en traditionell undervisning. Där 

finns inte utrymme för lek och omsorg. Detta är något som kan kännas igen i det 

pågående förskollärarprogrammet. Där diskuteras undervisningsbegreppet i relation 

till förskolans reviderade läroplan. 

Hedefalk (Hedefalk, 2014, s. 12) skriver att undervisning i förskolan handlar om de 
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handlingar som lärare utför för att rikta barnens uppmärksamhet mot ett specifikt 

undervisningsinnehåll. Till exempel ett innehåll med samband för hållbar utveckling i 

undervisningspraktiken. Doverborg & Pramling (2013, s. 7-11) förklarar att 

undervisningen i förskolan organiseras i form av lärare som går in i interaktion med 

barn och stimulerar och inriktar deras utveckling mot läroplanens mål. 

Undervisningen bygger på samspel mellan den som ska lära ut ett innehåll och den 

som ska lära sig av detta innehåll. Doverborg anser att undervisningen sker i form av 

en dialog, eftersom den bygger på kommunikation mellan både parterna. Detta är 

något, som även hävdas i läroplanen där samspel och interaktion betraktas som 

grund för lärande (Lpfö, 98/2010, s. 7).  

 

Utifrån litteraturen så tolkar jag att undervisningsbegreppet i förskolan är lärande 

sker genom dialog och samspel. Det innebär allt lärande som sker i förskolans miljö. 

Där involveras barnen till olika lärandeprocesser. Utifrån min frågeställning så blir 

det intressant att ta reda på hur undervisningsbegreppet beskrivs även i Marocko. 

 

3.2 Matematikdidaktik 

 

Camilla Björklund (2013, s. 2) skriver att arbeta med matematik som mål kräver att  

pedagogen gör en didaktisk reflektion över matematik i förskolan. Hon menar att 

pedagoger ska reflektera över vad matematik innebär, gestaltas och på vilket lämpligt 

sätt lärandet organiseras. I mitt arbete presenterar jag olika synsätt på matematik 

utifrån den tidigare forskningen.  

Vad innebär matematik? 

Reis (2011, s.38- 44) skriver att olika forskare och författare förklarar begreppet 

matematik på olika sätt. Hon skriver att enligt Clements och Sarkama (2007) är 

matematik en kunskap som barnen ska lära sig i tidig ålder. De menar att barn som 

inte har lärt sig klassificering och serieordning har svårare att tillägna sig matematik 

senare i skolan. Reis (2011, s. 44) menar att matematik är ett verktyg som hjälper 

barnen att strukturera, ordna och klassificera sin omvärld. Camilla Björklund (2007, 

s.10) delar detta synsätt på matematik. Hon anser att matematik är ett redskap som 
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barnen använder sig av på olika sätt för att tolka sina handlingar. Johanna Unga vid 

Stockholm universitet (2013, s. 17-18) delar detta synsätt på matematik. Hon anser 

också att matematik är en kunskap som leder till kreativitet och uppfinningsrikedom, 

en syn hon menar att många filosofer delat, t.ex. Platon. Unga sammanfattar en rad 

forskarens tankessätt bland annat Boaler som säger att:  

Matematiska begrepp är inte matematik mer än vad noter är musik. En sida med noter symboliserar ett 

musikstycke, men noterna och musiken är inte ett och desamma. Själva musiken uppstår när noterna 

på sidan sjungs eller spelas på ett musikinstrument. Det är när den spelas som musiken får liv. Den 

existerar inte på sidan utan i vår upplevelse. Samma sak gäller för matematiken 

Boaler, 2011, s. 34 

Barnens i förskolan behöver pedagogers vägledning och stöd för att utvecklas. 

Förstått ur litteraturen så kan detta uppnås genom att främja olika lärandetillfällen 

där matematik lärs ut som redskap som hjälper barnen att ordna och strukturera sin 

omvärld.  

 

Björklund (2007, s, 7) poängterar att barn inte ska lära sig matematik som ämne utan 

som färdigheter som hjälper dem att tänka, kritisera, reflektera och dra slutsatser om 

olika fenomen. Hon (2007, s.1-6 )  lyfter fram olika forskarens synsätt på matematik. 

Bland annat Fröbel som beskriver matematik som en ständigt utvecklande 

verksamhet som inte består av bestämda sanningar utan utvecklas ständigt genom 

människans sökande efter mångfald. Fröbels matematiska material kallas för 

lekgåvor och består av t.ex. klossar i geometriska former. Björklund skriver att det 

finns ett synsätt där matematik ses som ett språk som används för att strukturera 

upp omvärlden i hanterbara och mätbara delar. Hon skriver att Stewart (2001) 

hävdar att matematik har funnits under åtminstone 5000 år och att matematik som 

system påverkar människors kommunikation och samspel. Björklund nämner även 

en annan syn där matematik betraktas som ett fenomen som många människor 

sammankopplar med skolans verksamhet eller räkneoperationer där siffror ersätter 

bokstäver. Björklund anser själv att matematik inte är enbart symboler och 

aritmetiska knep som lärs ut i skolan, utan matematik har alltid funnits i människors 

liv och kultur. Hon menar att matematik är ett fenomen som kan utforskas bland 

träklossarna i en låda. Där gör barnen upptäckter och får erfarenhet och möter olika 

former. Forskaren anser att matematik omfattar också olika aspekter som t.ex. siffror, 

mönster, uppställningar, problemlösning, logiskt tänkande, språk och struktur. 



 

15 

 

Det är angeläget att ta reda på matematikens betydelse i människors liv och att som 

pedagog hjälper barn att utveckla sin förståelse om matematik både som kunskap och 

språk.  

 

Doverborg och Pramling (1999, s. 11-13) skriver i boken ”Förskolebarn i 

matematikens värld” att matematik som innehåll i förskolan handlar om 

grundläggande egenskaper i begreppen tal, mätning, form och problemlösning. 

Doverborg och Pramling anser att problemlösning är ett centralt innehåll som inte 

presenteras i förskolans strävande mål. Författarna menar att pedagoger använder 

sig av problemlösning som metodisk aspekt och inte som ett innehåll i sig. Detta är 

något som viktigt och som bör uppmärksammas av pedagoger i förskolan. Det viktigt 

att skapa olika lärandeprocesser där problemlösning lyfts fram som ett innehåll. 

Detta bidrar till att ge barnen möjlighet att utveckla kunskap om problemlösning som 

en del matematik i tidig ålder. 

 

Utifrån den ovan beskrivna forskningen har jag identifierat de följande synsätten på 

matematik, vilka kommer att användas som ett analysverktyg (se metodavsnittet): 

o Matematik som konst och kunskap 

o Matematik som språk  

o Matematik som kreativ kunskap 

o Matematik som redskap för att hjälpa barn att ordna omvärlden 

o Fröbels matematik 

o Matematik som studier om mönster 

o Matematik som skolans undervisningsämne 

o Matematik som fenomen i barnens vardag och kultur 

o Matematik som problemlösning 

 

Medvetenhet om hur matematik definieras och talas om i litteraturen är viktigt för 

förskolans utveckling och för mig som blivande pedagog. Det är också viktigt för vikt 

att besvara föreliggande  studies frågeställning som handlar om matematikens 

innebörd i förskolan. Barns matematiska lärande stimuleras och gagnas på ett 

effektivt sätt genom att pedagogen vidgar sin kunskap och synsätt gällande olika 
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matematiska delar. Det innebär bland annat att vidga förståelsen för matematik som 

kunskap och språk i förskolan.  

 

3.3 Arbetssätt i matematik 

Björklund (2012, s. 226) hänvisar till Löwing (2004) som anser att pedagogen måste 

ha en teoretisk kunskap om hur man undervisar och lär ämnet. Björklund (2012, s. 

217) anser att lärare kan använda sig av interaktionen och leken där barnens egna 

perspektiv tas tillvara för att planera och lära ut olika matematiska innehåll. 

Björklund tolkar att i förskolans läroplan står att matematik är en kunskap som lärs 

ut som tema och ämne. Björklund (2007, s. 1-4)) lyfter fram ett exempel på att arbeta 

med matematik. Hon nämner klockan som redskap som hjälper barn att lära sig om 

tid och struktur.  

Utifrån litteraturen betraktas  interaktion som grunden för lärande i förskolan, där 

barnen tillägnas färdigheter som hjälper dem att utvecklas och ordna sin omvärld. 

Johanna Unga (2013, s. 16) skriver i om flera studier där olika sätt att arbeta med 

matematik i förskolan konkretiseras. Hon nämner att pedagogerna använder sig av 

fysiska material för att planera och genomföra matematiska aktiviteter. Unga skriver 

att i en formad och laborativ matematisk aktivitet används frågor som redskap som 

gagnar barnens matematiska lärande. Frågor medverkar att motivera och engagera 

barnen samt att väcka deras lust att lära. 

Medvetenheten kring olika sätt att arbeta med matematik  i förskolan skulle berika 

barnens utveckling och lärande. I förskolan handlar det inte bara om att planera det 

matematiska lärandet med hjälp av olika material, utan även att ställa frågor för 

stimulera barnens reflektionsförmåga.  

I ett annat sätt att arbeta med matematik skriver Doverborg och Pramling (2011, 37- 

42) om matematiska leksituationer. Där lyfter de fram olika matematiska begreppen 

bland annat, stor och liten. Forskarna undersöker skillnader mellan de ovannämnda 

begreppen med hjälp av olika föremål (djurleksaker) genom att visa och förklara. De 

problematiserar uppgiften för att uppmuntra barnens matematiska tänkande. 

Lärandet äger rum där barnen i samspel med vuxna får möjlighet att se, känna och 
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hitta skillnader mellan föremålen. Barnen lär sig genom att erfara och referera nya 

erfarenheter till tidigare erfarenheter. 

Utifrån litteraturen ses förskolan som en viktig miljö, där matematik lärs på ett 

lekfullt sätt i sampel mellan barn och pedagoger. Det är mycket intressant att barnen i  

denna miljö upplever matematik som rolig kunskap för att inspireras till att lära och 

utvecklas vidare. 

Doverborg skriver (2006, s. 47) att arbetet med matematik kräver lärarnas kunskap 

och kompetensutveckling i matematik, upptäckarglädje, nyfikenhet och respekt för 

barn. Författaren anser att förhållningssätt till matematik och lärande samt hur lärare 

kan arbeta med matematik är väsentligt relevant för barnens erfarenheter och 

lärande. Hon redogör för att pedagogen inriktar barnens uppmärksamhet mot olika 

matematiska begrepp i dialog. Detta är enligt Doverborg ett förhållningssätt som 

väcker barnens lust till att lära matematik genom att utforska. Genom 

kommunikation och samspel utvecklar barnen olika matematiska begrepp, något som 

gagnar barnens språk. Barnen får insikt om olika begrepp som t.ex. triangel och 

kvadrat i konkreta sammanhang och i möte med pedagog. 

Doverborg (2006, s. 155) skriver att:  

Det har inte varit så vanligt i förskolan att arbeta med barnböcker för att stödja små barns 

matematikutveckling som med språkutveckling 

 Hon anser att boken är ett underlag för upplevelser i och om matematik. Författaren 

beskriver hur en barnbok ger rika möjligheter till gemensamma 

matematikupplevelser för barn, lärare och föräldrar. Hon lyfter fram boken ” Mollan 

och mormor” som är skriven av Eriksson & Lindgren och som används i hennes 

pilotprojekt. Doverborg och Pramling (2011, s.13) redogör för att barn utvecklar en 

begynnande förståelse för antalsuppfattning i samspel med andra barn och gör 

framsteg. De redogör för att om pedagoger inte uppfattar olika matematiska innehåll 

blir det svårt för hen att synliggöra dessa innehåll för barnen. För min egen utvecklig 

som pedagog är det viktigt att se hur matematik definieras i litteraturen för att främja 

barns matematiska lärande. I förskolan stimuleras barns lärande i samspel med andra 

barn och pedagoger. Det är viktigt att pedagogen har kunskap om olika matematiska 

innehåll för att kunna påverka barns matematiska lärande på ett gynnsamt sätt. Detta 

är något som påverkar barns proximala utvecklingszon. 
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Doverborg och Pramling skriver att: 

Det räcker inte att säga att matematik finns i barnens vardag utan att barnen ska få hjälp med att erfara 

matematikens innebörd (Doverborg & Pramling, 2011, s.13) 

Doverborg och Pramling (2011, s.14) anser att matematiken ska upplevas och erfaras 

som språk, kommunikation, tema och problemlösning. De menar att barn lär sig 

matematik genom att lösa olika problem, analysera, jämföra och granska, se samband 

och konsekvenser. Doverborg och Pramling anser att detta stimulerar barnens 

matematiska tänkande. Som blivande förskollärare anser jag att författarnas synsätt 

om arbete med matematik är relevant för att utveckla olika redskap som stimuleras 

barns matematiska lärande i förskolan. Det innebär t.ex. att organisera olika 

lärandesituationer där barnen uppmuntras till att analysera och sortera olika 

föremål. Medvetenhet om matematik som språk innebär att tillägna sig olika 

strategier och verktyg som hjälper pedagogen att stimulera barns matematiska språk 

parallellt med det talade språket. Barnlitteraturen är ett exempel på dessa verktyg 

där olika matematiska begrepp kan utgör mening och innehåll. 

 

Franzén (i Löfdahl, Annica & Pérez Prieto, Héctor, 2012. s.64) skriver att barn 

utvecklar medvetenhet om olika matematiska begrepp genom att använder sin kropp 

som redskap. De lär sig hur stor en yta är, utforskar storlek och form. Hon anser att 

lärande som tillägnas med hjälp av kroppen minnas och fastnar på ett effektivt sätt. 

Franzén redogör för att i arbete med matematik är det viktigt att ordna olika 

lärandeprocesser. Där stimuleras barns kropp och tänkande. Hon poängterar att det 

är också viktigt att lärarna använder material som inspirerar barnen att utforska och 

lära. Palmer (2011, s. 47) kallar det matematiska lärande som sker med hjälp av 

kroppen för ”matemusik” eller ”dansmusik. Palmer menar att i detta lärande erfaras 

matematik med hjälp av kroppen och kopplas till kroppsliga aktiviteter. Där 

problematiseras storlek och form i dans, rörelse och musik. Genom denna syn på  

arbete med matematik så är det viktigt i förskolan att arbeta med det estetiska 

lärandet. Detta kan vara till nytta för att berika förskolans pedagogiska arbete. 

Förskolans miljö ska vara erbjudande. Där barnets sinne stimuleras och det ges 

möjlighet att lära genom, kropp, dans och musik.  
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Arbetssätten som lyfts i litteraturen bidrar till att besvara studiens forskningsfråga 

som handlar om hur pedagoger beskriver sitt arbete med matematik 

4. Teoretisk utgångspunkt: Sociokulturellt perspektiv 

 

I min undersökning vill jag se hur lärande ser ut i olika omgivningar. Det handlar om 

Marocko och Sverige. 

Jag har använt mig av ett sociokulturellt perspektiv som utgår från Vygotskijs tankar 

och idéer om barns utveckling. Vygotskij menar att ett barns lärande och utveckling 

sker i samspel med andra människor och omgivningen (Vygotskij 1934/1999). Säljö 

skriver, inspirerad av Vygotskij, att (2011, s. 28-29) att lärande är en pågående 

process som äger rum i sociala kontexter och att kunskap bearbetas och överförs 

mellan individer. I dessa miljöer använder människor sig av fysiska och intellektuella 

redskap för att hantera omvärlden. Språket är ett exempel på ett intellektuellt 

redskap. Evenshaug och Hallen (1992, s. 138) skriver att språk är ett viktigt redskap 

för barnens kognitiva utveckling. Författarna menar att med hjälp av språk upptäcker 

barnen symbolfunktionen, bindas samman tal och tänkande.  

 

I ett sociokulturellt perspektiv på lärande är utgångspunkten att människor upplever 

en subjektiv verklighet. Säljö (2011, s. 79) menar att individers sätt att tolka 

omvärlden är en process av human interaktion. Han (2011, s. 80) hävdar att i olika 

sociala kontexter approprierar individer olika redskap för att bearbeta omvärlden. 

Där överförs kunskap mellan individer i kommunikation med varandra. Sjöberg 

(2006, s. 28-29) anser att interaktion mellan individer är nyckeln till ett resultatrikt 

lärande. Evenshaug och Hallen (1992, s. 136) skriver att fokus i det sociokulturella 

perspektivet läggs på samspel där dialogiskt samarbete mellan barn och vuxna äger 

rum. Författarna anser att barnen lär sig i samspel med andra, detta kallas enligt 

Vygotskij för den proximala utvecklingszonen. I min undersökning vill jag se hur 

lärande ser ut i Marocko I Sverige och hur det ske i de olika kulturella sammanhang. 
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5. Syfte och frågeställningar 

Mitt arbete är en komparativ studie vars syfte är att undersöka hur pedagoger i den 

svenska respektive marockanska förskolan beskriver undervisningsbegreppet, 

matematik och sitt arbete med matematik. 

 

Frågeställningar: 

På vilka olika sätt talar pedagogerna om undervisning i förskolan? 

Vad innebär matematik i förskolan för pedagoger? 

Hur beskriver pedagoger sitt arbete med matematik i förskolan?  

Vilka likheter respektive skillnader mellan länderna förekommer i pedagogernas tal 

om undervisning, matematik och arbete med matematik? 
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6. Metod 

Intervju som metod 

Jag använde mig av intervju som är en kvalitativ metod. Det innebär att fokusera på 

vad som sägs. Intervju är en undersökningsmetod där möjlighet ges att planera, 

formulera och ordna intervjuguide (se bilaga 3). Frågornas ordning är viktig för att 

bygga en bra kontakt med intervjupersonerna. Man kan börja t.ex. med 

uppvärmningsfrågor för att hjälpa informant att slappna av och känna sig trygg. Syfte 

med studien är att ta reda på hur pedagogerna beskriver undervisningsbegreppet, 

matematik och sitt arbete med matematik. Intervju anses därmed en lämplig metod 

som ger informanterna möjlighet att uttrycka sina uppfattningar. Intervjun kan 

användas som metod för att följa upp idéer och gå in i motiv och känslor för att 

utforska och utvecklas svar samt att ha möjlighet att komma med följdfrågor (Bell, 

2011, s. 158- 165). 

6.1 Urval 

I mitt arbete valde jag att undersöka en förskola i en stor stad i Marocko respektive i 

en mellanstor stad i Sverige. I Marocko finns det två typer privata förskolor, Moderna 

förskolor och religiösa (Al Kutab). Jag valde undersöka den Moderna förskolan. I varje 

förskola intervjuades tre pedagoger som har en akademisk utbildning. För att få 

samma mängd datainsamling genomfördes lika många intervjuer i båda förskolorna. 

Då blev det totalt sex pedagoger som intervjuades.  

 

PM1, PM2 och PM3 är pedagoger som arbetar på en privat förskola som ligger i en 

stor stad i Marocko. Förskolan drivs av en rektor som äger och har ansvar för både 

förskolan och en grundskola.  Förskolan består av tre avdelningar, en avdelning som 

omfattar barn i åldrarna fem till sex år och två avdelningar som består av barn i 

åldrarna fyra till fem år. PM3 har en akademisk utbildning med engelsk litteratur som 

inriktning och hen har fyra års erfarenhet i arbete med barn. Hen arbetar med 

femåringarna. PM1 är pedagogutvecklare och har femton års erfarenhet i 

verksamheten. I förskolan arbetar hen med fyraåringar. PM2 är lärare och har en 



 

22 

 

akademisk utbildning inom naturkunskap. Hen har arbetat i förskolan i två år på den 

andra avdelningen där barn från fyra till fem år ingår. 

 

PS1, PS2 och PS3 är pedagoger som arbetar på en kommunal förskola som ligger i 

mellanstor stad i Sverige. Förskolan består av tre avdelningar som kallas Röd, grön 

respektive blå. I röd avdelningen vistas barn i åldrarna ett till tre år. PS1 och PS2 

arbetar i grön avdelningen där barn i åldrarna tre till sex år ingår. PS3 arbetar i blå 

avdelningen där barn mellan två och fyra år vistas. PS1 är förskollärare och har 16 år 

erfarenhet i den pedagogiska verksamheten. PS2 har psykologutbildning som 

bakgrund och hade kompletterat den med ett pedagogiskt program. Hen har arbetat i 

verksamheten för tio år sedan. PS3 är grundskollärare och har 22 år erfarenhet i 

förskolan. 

6.2 Genomförande 

Intervjuerna föregicks av att jag besökte pedagogernas arbetsplats både i Marocko 

och Sverige för att använda detta som underlag till intervjuerna. I studien gjorde jag 

ett urval som innebar fokus på pedagogernas uppfattningar om undervisning, särskilt  

matematikundervisning och arbete med matematik. Till detta ändamål formulerade 

och planerade jag olika frågor i en intervjuguide. Planering av frågorna grundades på 

didaktiska frågor vad, hur och varför. De didaktiska frågorna relaterades till studiens 

frågeställningar och samma innehåll behandlades i både förskolorna. Intervjun 

inleddes med fyra uppvärmningsfrågor för att uppmuntra intervjupersonen att 

komma i gång. Intervjuguiden omfattar femton intervjufrågor (se bilaga 3). I den 

marockanska förskolan ställdes en extra fråga som handlade om förskolans läroplan. 

Syftet är att utveckla medvetenhet om den marockanska förskolans läroplan. I 

samarbete med Uppsala universitet åkte jag till Marocko redan sommaren 2014 för 

att intervjua pedagogerna i den marockanska förskolan.  Innan genomförandet av 

intervjuerna översatte jag intervjufrågor till både arabiska och franska. I båda 

förskolorna började jag med att intervjua pedagoger, individuellt. Intervjuerna 

spelades in och även antecknades. Efter varje intervjutillfälle transkriberades den 

inspelade intervjun. Varje intervju tog cirka 45 minuter.   
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6.3 Materialbearbetning och analys 

Analys innebär att flytta fram och tillbaka mellan datamängderna. Enligt Braun & 

Clarke (2006, s. 86-87) sker analysen sker i sex steg enligt. I det första steget 

transkriberade jag intervjuer som jag hade gjort både i Marocko och i Sverige.  

I andra steget gjorde jag en första lista med idéer som förekom i data från båda 

länderna. I tredje steget sorterade jag informanternas idéer och sammanställdes i 

olika teman. Sedan fortsatte jag med analysen med steg fyra som handlar om förfining 

och uppdelning av dessa teman i respektive förskola. I steg fem beskrev jag 

omfattningen och innehållet i varje tema. Dessutom identifierade jag vad detta tema 

är och inte är genom att koppla dem till forskningsfrågorna. I sista steget satte jag upp 

alla informanternas teman och analyserade med hjälp av mina tabeller. Syftet var att 

finna likheter och skillnader och besvara forskningsfrågorna. De kategoriserade 

teman kopplade jag till forskningsfrågorna och analyserade dem. Forskningsfrågan 

som handlar om vad matematik innebär för pedagoger i förskolan analyserade jag 

även med hjälp av de matematikkategorier som jag utkristalliserat från den tidigare 

forskningen (se litteraturöversikten). Dessa kategorier är:  

 Matematik som konst  

 Matematik som fenomen i barnens vardag och kultur 

 Matematik som språk  

 Matematik som redskap för att hjälpa barn att ordna omvärlden  

 Matematik som kreativ kunskap  

 Matematik som innehåller begrepp, antalsuppfattning och former, mönster, 

rumsuppfattning och klassificering  

 Matematik innehåller begrepp, antalsuppfattning och former, mönster, 

rumsuppfattning, klassificering, mönster och problemlösning  

 Fröbels matematik 

6.4 Forskningsetik 

Vetenskapsrådet har formulerat fyra forskningsetiska principer. Dessa är  

informationskravet, samtyckekravet, konfidentiellkravet och nyttjandekravet 

(Vetenskapsrådet, 2011). Informationskravet genomförde jag genom ett missivbrev ( 

se bilaga 4). Där informerade jag pedagogerna om min studie, tillvägagångssätt, 
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studiens syfte och institutionsanknytning. Samtyckekravet framförde jag genom att 

informera pedagogerna att det är frivilligt att delta i studien. Genom missivbrevet 

framförde jag konfidentiellkravet. I detta brev fick pedagogerna information om 

studiens anonymitet. Därför kommer de marockanska pedagogerna att benämnas 

med PM1 till 3 och de svenska pedagogerna med PM1 till 3. För att framföra 

nyttjandekravet informerade jag pedagogerna om att det insamlade materialet bara 

kommer att användas till studiens syfte. De fick reda på att detta material kommer att 

publiceras i DIVA. 
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7. Resultat och analys 

7.1 På vilka olika sätt talar pedagoger om undervisning i 
förskolan? 

 I de marockanska och svenska pedagogernas tal om undervisning i förskolan kunde 

jag identifiera olika sätt att definiera undervisning i förskolan, vilka beskrivs nedan. 

Undervisning sker i samspel och samtal 

PM2 anser att undervisningen i förskolan sker på ett informellt sätt och inte som i 

skolan och att den sker genom samspel. Hen menar att barnen lär sig genom att 

involveras till olika lärandeprocesser där samtal är grunden för lärande. Hen säger:  

           Undervisningen i förskolan handlar om lärande som sker på ett indirekt sätt och genom samtal  

Intervjun, PM2, 2014-06-17 

PM1 delar också samma synsätt på undervisningen och poängterar att 

undervisningen handlar om lärande som sker i samspel med andra. Hen säger: 

Barnens lärande ska främjas på ett konkret sätt och genom samtal, upprepning och imitation  

Intervjun, PM1, 2014-06-17 

PM3 nämner också att undervisning sker i dialog och samspel med andra. Hen säger 
att: 

 Undervisningen sker ofta muntligt, det vill säga i dialog med barn 

 Intervjun, PM3, 2014-06-17 

Informanterna i den svenska förskolan anser också att undervisning i förskolan 

handlar om inlärning som sker genom samtal och i samspel med andra. De säger: 

Undervisning i förskolan sker i kommunikation och genom interaktion  

Intervju, PS1, 2014-10-05 

Genom samspel och samtal undervisas olika innehåll i förskolan 

Intervju, PS2, 2014-10-05 

Utifrån min frågeställning så ser jag likheter och även skillnader i informanternas 

beskrivning av undervisning både i Marocko och Sverige. Alla informanterna anser att 

undervisningen handlar om lärande som sker i dialog och samspel. Där är 

kommunikation en viktig aspekt för lärande och utveckling. 
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Undervisning som aktiviteter 

En pedagog från respektive land anser att undervisning handlar om aktiviteter som 

lärare genomför för att stimulera barns lärande. PM3 poängterar att lärandet i 

förskolan sker på ett indirekt sätt. Hen anser att undervisningen i förskolan handlar 

mer om aktiviteter än lektioner. Hen menar att lärare undervisar i förskolan genom 

att utföra olika aktiviteter. Där stimulerar pedagogen barns lärande och utveckling. 

Hen säger: 

Barnen involveras i olika aktiviteter som pedagoger utför i förskolan.  

 Intervjun, PM3, 2014-06-17 

PS3 anser att undervisning i förskolan är något som sker hela tiden och förmedlas 

genom olika aktiviteter som lärare genomför i verksamheten i syftet att stimulera 

barns lärande. Hen säger: 

Undervisning i förskolan sker hela tiden i olika aktiviteter som lärare utför i olika lärandesituationer 

Intervjun, PS3, 2014- 10-05 

Undervisning som förberedelse för skolans undervisning 

PM1 framhåller att undervisningen i förskolan syftar till att förbereda barnen för  

skolans undervisning: 

I förskolan orienteras och förbereds barnen för skolan. 

Intervjun, PM1, 2014-06-17. 

Undervisning genom utforskande och experimenterande 

Både PS2 och PM1 anser att undervisning i förskolan handlar om att lära genom att 

utforska och experimentera. PS2 anser att undervisning handlar om att söka och 

upptäcka kunskap tillsammans med barn. Hen säger: 

           Barnen lär sig genom att söka information i naturen och i böcker 

Intervjun, PS2, 2014-10-05 

PM1 menar att undervisningen i förskolan handlar om att lära genom att utforska och  

experimentera eftersom hen anser att forskning och vetenskap är framtiden. Hen 

säger: 

Vi pedagoger ger inte färdiga lösningar, utan vi utforskar och upptäcker insikt tillsammans med barn   

Intervju, PM1, 2014-06-17 
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Lek som undervisning  

Undervisning i förskolan anses enligt PM2 och PS1 sker genom lek och att det handlar 

om lärande som främjas genom lek. PM2 anser att lek är grunden för lärande och 

även ett hjälpmedel för att stimulera de blyga barnen. Hen säger: 

Leken är även ett sätt som hjälper blyga barn att utrycka sig och berätta om sina erfarenheter 

Intervjun, PM2, 2014-06-17. 

PS1 anser att barnen lär sig när de leker. Hen poängterar att undervisning sker med 

hjälp av lek som inlärningsmetod. Hen anser att i förskolan ska barnen uppleva 

lärande som något är roligt. 

Undervisning som sång och dans 

PM2 framhåller att förskolans undervisning sker på ett roligt sätt. Hen menar att 

barnens lärande stimuleras bättre genom sång och dans. Hen anser att lärande som 

förmedlas genom sång och dans fastnar och tillägnas på ett effektivare sätt.  

           Barns undervisning sker genom dans, barnen lär sig när de sjunger och dansar 

Intervju, PS2, 2014-10-05 

7.2 Sammanfattning: På vilka sätt talar pedagoger om 

undervisning i förskolan 

Jag har utgått ifrån de teman som förekom i intervjupersonernas svar från båda 

förskolorna för att besvara forskningsfrågan som handlar om på vilka olika sätt 

pedagogerna talar om undervisning i förskolan. 

För att synliggöra resultatet för mig har jag  använt mig av tabell1 som belyser vilka 

olika pedagoger som definierat undervisningsbegreppet på olika sätt (se bilaga 5). 

Med hjälp av denna tabell kunde jag ta reda på hur undervisningsbegreppet beskrivs i 

Marocko och Sverige. 

 

Undervisningsbegreppet beskrivs i båda länderna på både ett likande och varierande 

sätt. Likheter och skillnader mellan hur pedagogerna beskriver 

undervisningsbegreppet förekommer även inom respektive förskola. Alla 

informanterna anser att undervisning i förskolan sker genom samtal och i samspel 

med andra.  

Undervisning i förskolan sker i kommunikation och genom interaktion  
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Intervju, PS1, 2014-10-05 

Barnens lärande ska främjas på ett konkret sätt och genom samtal, upprepning och imitation  

Intervjun, PM1, 2014-06-17 

 
Pedagogerna från båda länderna har i teorin gemensamt synsätt på undervisning i 

förskolan vilket kan kännas igen i det som beskrivs av Doverborg . Där framkommer 

att undervisning bör bygga på samspel och dialog mellan läraren och barnen 

(Doverborg & Pramling, 2013, s. 7-11). Detta betonas också i det sociokulturella 

perspektivet (Säljö, 2011, s. 71-79). I ett annat synsätt ser pedagoger i Marocko och i 

Sverige PM3 och PS3 undervisning som aktiviteter. Detta synsätt kan kopplas till 

Hedefalks resultat. Där skriver hon för att undervisning handlar om lärares 

handlingar som har till syfte att stimulera barns lärande och rikta deras 

uppmärksamhet mot läroplanens innehåll och mål (Hedefalk, 2014, s. 12). 

I ett annat synsätt definierar PM1 och PS2 undervisning som lärande som tillägnas 

genom att utforska och experimentera. PS1 och PM2 anser att lek och undervisning 

hänger ihop och att barnen lär sig när de leker. Lärande som baserar på lek och 

utforskande är något som genomsyras förskolans läroplan (Lpfö, 98/2010, s. 5).  

 PM2 utmärker sig genom att även anse att undervisning sker genom ett estetiskt sätt, 

det vill säga genom sång och dans.  

 

I övriga teman beskriver PM1 och PM2 från den marockanska förskolan 

undervisningsbegreppet på olika sätt. PM1 anser att undervisning handlar även om 

inlärning som sker före skolans undervisning. Hen menar att barnen lär sig i 

förskolan på ett mer informellt sätt än i skolans undervisning som förmedlas i form 

av lektioner.  

7.3 Vad är matematik för pedagoger i förskolan? 

 I de marockanska och svenska pedagogernas tal om matematik i förskolan illustrerar 

jag pedagogernas olika synsätt på matematik utifrån olika synsätt på matematik som 

jag upptäckt i litteraturen. Dessa synsätt skrivs nedan. 
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Matematik som språk  

Matematik kan enligt PM1, PM2 och PM3, PS1 och PS2 ses som ett språk. De redogör 

för att barnen i förskolan kommunicerar genom att använda olika matematiska 

begrepp. PM1, PM2och PM3 anser att det är viktigt att barnen behärskar matematik 

som språk i förskolan.  

Matematik är ett relevant ämne och språk som barnen bör utveckla redan i förskolan 

 Intervjun, PM1, 2014-06-17 

Matematik är språk som ska utvecklas i förskolan 

 Intervjun, PM2, 2014-06-17 

Både PS1och PS2 framhåller att barnen bör använda matematik som ett språk för att 

lyckas även i skolan.  

 Barnen ska lära sig matematik i förskolan som språk för att få bra grund i skolan 

 Intervjun, PS1, 2014- 10-05 

Barnen ska uppleva matematik som något positivt och roligt i förskolan för att barn inte bli skrämda i 

skolan 

Intervjun, PS2, 2014- 10-05 

Matematik är ett redskap som ordnar omvärlden 

PM1 betonade att matematik även är ett redskap som kan användas för att ordna 

individens liv. PM2 delade denna synsätt på matematik och ansåg att matematik är ett 

ämne som grunden för lära andra ämne. 

 Matematik är relevant för att strukturera och ordna barns liv  

Intervjun, PM2, 2014-06-17 

Matematik som innehåll  

Både PM1, PM2 och PS1 nämner att matematik handlar om ett innehåll som barnen i 

fyraårsåldern enligt läroplanen ska uppnå. Innehållet omfattar former, färger, 

begrepp, symboler, antaluppfattning, sortering och klassificering och problemlösning. 

Enligt den marockanska läroplan ska barnen också förberedas för att bli förtrogna 

med matematik som skriftspråk både på arabiska och franska (grafiskt).  Det vill säga 

att barnen lär sig skriva med hjälp av prickslinje. PM1 poängterar att franska språket 

är ett internationellt språk. Hon menar att det är en fördel att barnen lär sig 

matematik på franska för att senare kunna utbilda sig på universitet där franskan 

dominerar.  
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PM3 framhåller att matematik handlar om samma innehåll som en fyraåring i den 

marockanska förskolan ska uppnå men med extra mål. Hen menar att en femåring i 

förskolan ska lära sig samma innehåll som en fyraåring, men en femåring ska även 

utveckla medvetenhet om matematik som språk både muntligt och skriftligt på 

arabiska och franska. Hen säger:  

Barnen ska även kunna räkna och skriva sifforna till tjugo både på arabiska och franska 

 Intervjun, PM3, 2014-06-17 

Matematik som innehåll som inte rymmer problemlösning 

I sin beskrivning av matematik nämnde PS3 att barnen i förskolan ska utveckla 

medvetenhet om olika delar i matematik. Både PS2 och PS3 ansåg att matematik är 

ett innehåll som omfattar sortering, antaluppfattning, matematiska begrepp, 

geometriska former, begrepp och sortering. Informanterna menar att matematik 

omfattar olika delar som barnen bör utveckla i förskolan. De säger: 

I förskolan ska barnen lära sig om matematik som omfattar, begrepp, former, antaluppfattning och 

sortering 

 Intervjun, PS2, 2014- 10-05 

Matematik i förskolan handlar om begrepp, former, sortering inte bara räkna antal 

Intervjun, PS3, 2014- 10-05 

Matematik som en kreativ kunskap 

Informanterna från båda länderna anser att matematik är en kreativ kunskap. De 

menar att matematik handlar om olika lärandeprocesser där barnen lär sig genom att 

skapa. 

Fröbels matematik 

PS1 anser även att matematik handlar om Fröbels matematik. Hen menar Fröbels 

material är relevant för att stimulera barns matematiska lärande.  

Matematik som dans 

PS2 poängterar att matematik är dans och att barn lär sig matematik genom dans. 

Hen menade att barn kan kommunicera med hjälp med dans som språkform. 

Barnen lär sig genom dans, de utrycker sig genom dans som språkform 

Intervjun, PS2, 2014- 10-05 
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7.4 Sammanfattning: På vilka olika sätt beskriver pedagoger matematik i 

förskolan? 

För att synliggöra resultatet använde jag mig av tabell 2 där informanternas 

beskrivningar av matematik kategoriseras (se bilaga 2). Tabellen illustrerar 

pedagogernas olika synsätt på matematik utifrån olika synsätt på matematik som jag 

identifierat i litteraturen.  

 

Det framkommer att informanterna från båda länderna inte bara beskriver 

undervisningsbegreppet på ett likande och varierande sätt, utan även matematik 

också. Informanterna i den marockanska förskolan och PS1 beskriver matematik på 

et tett liknande sätt. De menar att problemlösning är en del av matematik, medan PS2 

och PS3 inte inkluderade denna del. Detta synsätt kan kännas igen i Doverborgs  och 

Pramlings beskrivning av matematik (Doverborg & Pramling, 1999, s. 11-13). Där 

lyfter de fram problemlösning som en del av det matematiska innehållet. 

PS1 anser även att matematik handlar om Fröbels matematik. Hen menar att Fröbels 

material är relevant för att stimulera barns matematiska lärande. I litteraturen 

skriver Björklund (2007, s, 1-6) att Fröbel ser matematik som ett ständigt 

utvecklande verksamhet och att Fröbels material kallas för lekgåvor.  

 

PS1 och informanterna i Marocko anser även att matematik är ett språk som bör 

utvecklas. Utifrån pedagogernas utsagor kan det förstås att matematik handlar om 

olika begrepp som användas för att samtala och kommunicera i förskolans praktik. 

Ett exempel på dessa begrepp är lägesord (under, ovanpå). Matematik betraktas 

därmed som språk som bör utvecklas i förskolan. Björklund (2007, s, 1-6) lyfter också 

fram vikten av att utveckla matematik som språk i förskolan. I det sociokulturella 

perspektivet betraktas språk som ett viktigt redskap för barnens kognitiva 

utveckling. Där upptäcker barnen med hjälp av språk symbolfunktionen, binda 

samman tal och tänkande (Evenshaug & Hallen, 1992, s. 138). 

 

Studien påvisar också att alla informanterna anser att matematik är en kreativ 

kunskap och att den innehåller begrepp, antaluppfattning och former, mönster, 

rumsuppfattning, klassificering och mönster. PS2 utmärker sig genom att se 
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matematik som dans. Hen menar att matematik är en språkform och att barnen lär sig 

matematik genom att dansa. 

 

Det som skiljer pedagogernas syn på matematik mellan båda länderna är att endast 

PM1 och PM2 som ser möjligheter att strukturera omvärlden med hjälp av 

matematik. Detta synsätt beskrivs även i litteraturen (Reis, 2011, s. 44; Björklund, 

2007, s.10; Unga, 2013, s. 17-18). Där anser författarna att matematik är ett verktyg 

som hjälper individer att ordna omvärlden. 

7.5 Hur beskriver pedagogerna sitt arbete med matematik? 

Lära genom samspel 

 PM1 anser att barnen lär sig genom att imitera och samspela med varandra. I arbetet 

med matematik framhåller hen att det viktigt att utgå från barnens perspektiv och 

från de föremål som barnen är bekanta med för att stimulera deras inlärning. Hen 

redogör för att pedagogen ska utgår ifrån barnets erfarenheter och med material som 

det är bekant med som t.ex. bord och väskor. Hen förklarar att det matematiska 

innehållet planeras och förmedlas med hjälp av bland annat tavlan, leksaker och 

kulor. PM1 poängterar att hen t.ex. tecknar på tavlan, visar och samtalar om 

teckningen. I ett annat exempel använder sig hen av korgar med olika siffror som 

barnen får i uppdrag att sortera siffror. 

 

PS2 anser också att barnen lär sig i interaktion med andra barn och vuxna. Hen menar 

att i förskolan lärs det matematiska lärandet genom samtal och samspel. Hen menar 

att pedagogen visar och förklarar så att lärandet sker i dialog. Hen säger:  

I förskolan lär barnen sig matematik i dialog och samspel med andra 

Intervjun, PM2, 2014-06-17 

Lära genom lek 

Leken är ett redskap som hjälper pedagogen att bygga bra kontakt barnen och 

därmed påverka deras lärande. Detta är något som hävdas av PM1 och PM2, som 

använder lek som inlärningsmetod. PM1 anser att leken är grunden för barnens 

utveckling och lärande. De säger: 
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Vi leker både i förskolans i ute och innemiljö. Lek är grunden för lärande och utveckling  

Intervjun, PM1, 2014-06-17  

           Barn uppmuntras till samarbete och att t.ex. leka med kulor och sortera de efter färger 

Intervjun, PM2, 2014-06-17  

PM3 anser att hen använder sig av t.ex. leksaker för att stimulera barnens lärande. 

PM3 framhåller att hen använder sig av lek för att lära barn t.ex. antalsuppfattning 

upp till fem och färger blå respektive röd. Hen förklarar att barnen uppmuntras att 

räkna hur många barn som har blåa respektive röda kläder. I ett annat exempel får 

barnen i uppdrag att räkna till och med hur många dockor finns i korgen. PM3 

berättar att hen räknar och visar olika föremål som representerar siffran fem med 

hjälp av interaktivtavla. Hen säger: 

Barnen tränas på att utveckla medvetenhet att t.ex. siffra fem kan vara fem dockor respektive barn 

           Intervjun, PM3, 2014-06-17  

Hen anser att man ska inte bara planera aktiviteten utan att vara flexibel att göra 

något annat om barnen inte är motiverade. PM2 nämner olika sorters material som 

hen använder för att förmedla det matematiska innehållet. Till exempel geometriska 

former, pärlor, kulor, böcker, pussel och bibliotek. 

Informanterna i den svenska förskolan anser också att lek är en central aspekt för 

barnens lärande. Informanterna nämner att de använder lek som metod och redskap 

för att stimulera barnens matematiska lärande. De säger: 

Vi stimulerar barns lärande genom att involvera dem till olika leksituationer 

Intervju, PS2, 2014-10-05 

Vi främjar olika matematiska innehåll genom lek 

Intervju, PS1, 2014-10-05 

I förskolan används lek som redskap för att lära ut matematik 

Intervju, PS3, 2014-10-05 

Lära genom att ställa frågor  

PM1 och PS1 framhåller att de använder frågor som redskap för att stimulera barnens 

matematiska förmåga. PM1 menar att frågor hjälper barnen att reflektera över t.ex. 

skillnad och likhet i siffror och grupper. Hen säger: 

Vi pedagoger stimulera barns matematiska lärande genom att ställa frågor  

Intervjun, PM1, 2014-06-17 

PS1 nämner att hen använder frågor i sitt arbete med matematik för att väcka barns 

lust till att lära och utvecklas. Hen säger: 
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Vi ställer frågor för att väcka upp lärandet. Vi ställer frågor för t.ex. att uppmuntra barn att dela ett 

äpple och hitta olika lösningar 

Intervjun, PS1, 2014- 10- 05 

Lära genom digitala redskap 

Alla informanterna i den marockanska förskolan nämner att de använder sig av till 

exempel TV, internet, dator och interaktivtavla för att lära ut matematik. PM1 anser 

att digitala redskap stimulerar barnens utveckling på ett effektivt sätt.  

I förskolan lär barnen sig matematik genom att söka information via dator 

Intervju, PM2, 2014-06-17 

Vi använder oss av interaktivtavla för att lära ut olika matematiska delar 

 Intervju, PM1, 2014-06-17 

Lära genom läsning och barnlitteratur  

Informanterna i den marockanska förskolan poängterar att matematik är språk och 

att barnens lärande stimuleras genom högläsning och barnlitteraturen. De använder 

boken ”Min skola, matematik och vetenskap” som är skriven av utbildningsministern 

för fyraåringar i sitt arbete med matematik. PM2 framhåller att biblioteket är en bra 

resurs för att låna flera böcker som stimulerar barnens språk och tänkande. I ett 

liknande arbetssätt poängterar PM3 att böcker är relevant för barnens språk och 

matematik utveckling. Hen använder sig av boken ” Mina första steg i matematiken” 

som är skriven för femåring för att stimulera barnens matematiska lärande. Hen 

säger: 

När barnen blir bekanta med siffror och har en mental och konkret bild om t.ex. siffra fem använder 

oss av boken mina första steg i matematiken 

Intervjun, PM3, 2014-06-17 

Lära genom kroppen 

En aktivitet som kan genomföras både ute och i innemiljö handlar enligt PM1 om att 

uppmuntra barnen att orientera sig i förhållande till sina kamrater. Hen poängterar 

att i utemiljön kan barnen placera sig t.ex. bakom och framför ett träd. PM3 nämner 

också att hen uppmuntrar barnen till att lär sig matematik med hjälp av sin kropp. 

Hen säger: 

Barnen har en gång i vecka idrottslektion, de utvecklar medveten om olika matematiska begrepp 

genom att orientera sin kropp i utemiljö 

 Intervjun, PM3, 2014-06-17 
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Lära genom naturmaterial 

Alla informanterna i den svenska förskolan talar om att de använder sig av 

naturmaterial för att lära ut matematik. De nämner att barn lär sig genom att sortera 

och undersöka naturmaterial. 

Vi använder oss av olika naturmaterial för att lära ut matematik 

Intervju, PS1, 2014-10-05 

Vi planerar det matematiska lärandet och vi använder naturmaterial för att främja barns lärande. 

Intervju, PS2, 2014-10-05 

I förskolan får barnen möjlighet att lära genom att utforska naturmaterial som t.ex. löv, stenar  

Intervju, PS3, 2014-10-05 

Lära genom att göra 

PS2 nämner ett exempel på en aktivitet där barnen uppmuntras att utföra ett 

uppdrag. Hen redogör för att uppdraget handlar om att vika papper för att göra olika 

geometriska former som t.ex. triangel. Barnen lär sig genom att göra. Hen säger: 

 Jag hämtar inspiration för att planera denna aktivitet från en japansk tradition som kallas för origami 

Intervjun, PS2, 2014- 10- 05 

Lära genom saga och sång 

PS3 berättar att hen tar hänsyn till tid, miljö och till barnens intresse när hen skulle 

planera och förmedla olika matematiska innehåll. PS3 redogör för att hen stimulerar 

barnens matematiska lärande genom sången, dagarna som går efter varandra. Hen 

anser att sagan om brukarna bruse är ett sätt att bygga broar mellan barn och 

pedagoger. Hen säger: 

Vi lär matematik genom saga och sång så att lärande sker på ett roligt sätt  

Intervjun, PS3, 2014- 10- 05 

7.6 Sammanfattning: Hur beskriver pedagoger sitt arbete med matematik i 

förskolan? 

Pedagogernas beskrivningar av sitt arbete med matematik både i Marocko och 

Sverige kategoriseras i tabell 3 (se bilaga 3). Syftet är att tydliga resultatet, finna 

likheter och skillnader i dessa arbetssätt samt att besvara ovan ställda frågan.  

Det framkommer att pedagogerna i båda länderna använder sig av liknande metoder i 

sitt arbete med matematik. Lek beskrivs av alla informanterna som grunden för 

lärande.  
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Vi stimulerar barns lärande genom att involvera dem till olika leksituationer 

Intervju, PS2, 2014-10-05 

Vi främjar olika matematiska innehåll genom lek 

Intervju, PS1, 2014-10-05 

Vi leker både i förskolans i ute och innemiljö. Lek är grunden för lärande och utveckling  

Intervjun, PM1, 2014-06-17  

Informanterna ger intryck till att de använder lek som inlärningsmetod för att 

stimulera barnens lärande.  

En av respektive länders pedagoger, PM1 och PS1 talar om att de använder frågor 

som redskap i sitt arbete med matematik. En pedagog i varje land (PM1) och (PS2) 

berättar att de använder sig av samspel och samtal för att lära ut matematik. Vad det 

gäller läsning är pedagoger i den marockanska förskolan som tillämpar det. PM1 och 

PM3 nämner att de använder kroppen som hjälpmedel för att utveckla barns 

förståelse om rumsuppfattning. 

 

Alla informanterna i den marockanska förskolan talar om att de använder barnböcker 

i sitt arbete med matematik. PM1 och PM2 anser att matematik handlar om begrepp 

som barnen använder för att kommunicera. De redogör för att matematik är språk 

och de använder läsning och barnlitteratur som inlärningsmetod för stimulera 

barnens språk och lärande inom matematik. Detta stämmer väl överens med hur de 

ser på matematik som språk (se tabell 2). Detta arbetssätt rekommenderas även av  

Doverborg och Pramling (2011, s.13). De redogör för att barnlitteratur är ett 

hjälpmedel som gynnar barns förståelse för antalsuppfattning. 

 

Med hjälp av tabell 3 kan man utläsa att det finns skillnader även inom länderna. 

Inom den svenska förskolan framhåller PS2 att matematik lärs ut på konkret sätt 

genom att involvera barnen till olika aktiviteter. Hen menar att barnen uppmuntras 

att lära genom att göra. I ett annat arbetssätt  använder PS3 sång och saga som metod 

för att lära ut matematik. Detta arbetssätt kan kännas igen i Palmers synsätt på arbete 

med matematik i förskolan (Palmer, 2011, s. 47). Där poängterar hon att i det 

matematiska lärande son sker via musik problematiseras storlek och form i dans, 

rörelse och musik. 
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Studien visar att pedagoger i respektive land använder sig i sitt arbete med 

matematik av olika material. I Marocko nämner pedagoger att det matematiska 

lärandet genomföras med hjälp av digitala redskap medan i Sverige nämns att detta 

utföras med hjälp av naturmaterial. I litteraturen nämns olika sätt att arbeta med 

matematik. där pedagoger använder sig av varierade fysiska material,  för att planera 

och genomföra matematiska aktiviteter (Unga, 2013, s. 16). 

 

8. Diskussion 

I avsnittet nedan kommer jag att reflektera över studiens resultat i relation till 

tidigare forskning, det sociokulturella perspektivet och förskolornas läroplaner. 

8.1 På vilka sätt beskriver pedagoger undervisning i förskolan? 

Det är intressant att ta reda på hur undervisningsbegreppet tolkas i de olika 

kulturella omgivningarna. Det vill säga Marocko och Sverige. Pedagogerna från båda 

länderna ger uttryck för att undervisning är lärande som sker i samspel med andra. 

Detta är något som kan kännas igen i Vygotskijs beskrivning av det sociokulturella 

perspektivet (Vygotskij, 1934/1999). Inom detta perspektiv sker barns lärande i 

samspel och omgivning vilket beskrivs också i litteraturen (Pramling och Doverborg).  

Pramling & Doverborg ( 2013, s. 7-11) menar att undervisning i förskolan sker via 

dialog och samspel. 

 

Trots geografiska gränser mellan båda länderna beskriver pedagogerna i ett annat 

synsätt undervisning på samma sätt. De anser att undervisning handlar om 

aktiviteter som lärare utför i förskolans praktik. Detta synsätt kan kopplas till 

Hedefalks resultat. Där skriver hon att undervisning handlar om lärares handlingar 

som har till syfte att stimulera barns lärande och rikta deras uppmärksamhet mot 

läroplanens innehåll och mål (Hedefalk, 2014, s. 12). 

I studien framkommer att pedagoger från respektive land anser också att 

undervisning handlar om lek ( se även tabell 1). Lek beskrivs i läroplanen (Lpfö, 

98/2010, s. 6) som en förutsättning för att lära och utvecklas i förskolan där grunden 

läggs för barns livslånga lärande.  
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8.2 Vad innebär matematik i förskolan för pedagoger? 

Studien visar att pedagogerna i båda länderna har definierat  matematik på olika sätt 

vilket även har gjorts av bland annat (Doverborg& Pramling ,1999, s. 13; Björklund, 

2007, s. 1-6; Reis, 2011, s. 38-44). Matematik beskrivs av pedagoger i Marocko som 

redskap som hjälper barnen att ordna och strukturera omvärlden. Reis (2011, s. 38-

44) har även skrivit om liknade synsätt i sin avhandling ” att ordna från ordning till 

ordning”. Både Reis (2011, s. 38-44) och Björklund (2007,s. 1-6) anser att matematik 

är ett språk som ska utvecklas i förskolan. Forskarna menar att barnen 

kommunicerar med hjälp av olika matematiska begrepp i  förskolans miljö. Detta 

synsätt liknas vid vad pedagoger från båda länderna anser. I ett sociokulturellt 

perspektiv är språk viktigt redskap för barnens kognitiva utveckling. Med hjälp av 

språk upptäcker barnen symbolfunktionen, bindas samman tal och tänkande 

(Evenshaug & Hallen, 1992, s. 138). Doverborg och Pramling (1999, s. 13) och 

Björklund (2007, s. 1-6) skriver att matematik handlar om ett innehåll som består av 

bland annat antalsuppfattning, geometriska former och problemlösning. Detta 

beskrivs även av informanterna i den marockanska förskolan respektive en informant 

från den svenska förskolan. Matematik är enligt Björklund (2007, s. 7) färdigheter 

som hjälper barnen att kritisera, reflektera och dra slutsatser om olika fenomen. Reis 

nämner att matematik är en kunskap som barnen ska tillägna i tidig ålder för att 

lyckas senare i skolan. Denna syn på matematik förekom under utförande av studien i 

pedagogernas utsagor i båda länderna. De anser att det är viktigt att lär sig matematik 

som kunskap och färdigheter. Det som vanligt förekommer i intervjuernas svar är att 

matematik beskrivs som kunskap, språk och innehåll. Däremot förekommer 

matematiken som fenomen i barnens vardag och kultur i litteraturen, vilket det inte 

gör bland informanterna.  

8.3 Hur beskriver pedagoger sitt arbete med matematik? 

I studien utgör lek en central del i arbete med matematik ur informanternas utsagor i 

båda länderna. Pedagogerna talar om att de använder lek som inlärningsmetod för att 

lära ut matematik. Denna syn på arbete med matematik kan då kopplas till Doverborg 

& Pramling som anser att barn lär sig matematik i leksituationer och i olika sociala 

kontexter (Doverborg & Pramling, 2011, 37- 42). Pedagogerna i Marocko och Sverige 
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nämner att de använder frågor som redskap för att stimulera barns lärande. De 

redogör för att de även lär ut matematik genom att experimentera och utforska. Detta 

stämmer väl överens med forskarnas tankar om arbete med matematik (Doverborg, 

2006, s. 47; Unga, 2013, s. 16; Björklund, 2007, 1-4; Reis, 2011, s. 38-44). Doverborg 

(2006, s. 47) anser att i ett lärande som sker i dialog handlar det om ett 

förhållningssätt som väcker barnens lust till att lära matematik genom att visa, 

samspela, experimentera och utforska. I detta förhållningssätt anser hon att barnen 

även lär sig genom att göra nya erfarenheter. Detta liknas vid vad en pedagog i den 

svenska förskolan beskrivs. I ett annat arbetssätt nämner en pedagog från respektive 

land att de lär ut matematik genom samspel och att barn lär sig av andra. Detta kan 

kännas igen i Vygotskijs synsätt på lärande (Säljö, 2011, s. 71-79). I arbete med 

matematik används olika uttrycksformer för att stimulera barns matematiska 

lärande. Detta uttrycks av en pedagog i den svenska förskolan och som nämner att 

hen lärs ut genom saga och dans. Palmer (2011, s. 47) kallar lärande som sker genom 

musik och dans för musikmatematik och dansmatematik där barnen får stimulans 

genom kroppsliga aktiviteter. Det som tydligt skiljer pedagogernas arbetssätt i 

Marocko och Sverige är användning av materialet i arbete med matematik. 

Pedagogerna i Marocko använder digitala redskap i sitt arbete med matematik. I den 

svenska förskolan däremot använder de naturmaterial i sitt arbete med matematik.  

 

Studien visar också att pedagogerna i Marocko använder kroppen som redskap för att 

utveckla barns medvetenhet om rumsuppfattning. Det kan kopplas till Franzén (2011, 

s. 63-64) som poängterar att med hjälp av kroppen konkretiseras olika matematiska 

begrepp. Under studiens utförande förekom i de marockanska pedagogernas utsagor 

att franska språket är ett internationellt språk. De anser att matematik är språk och 

att det är en fördel att barnen lär sig matematik på franska för att senare kunna 

utbilda sig på universitet. Till detta syfte använder de barnböcker som hjälpmedel för 

att stimulera barns matematiska lärande. Enligt Doverborg (2006, s. 155) är det 

ovanligt  i den svenska förskolan men hon anser att barnlitteratur är ett viktigt 

hjälpmedel som bidrar till att stimulera barns matematiska språk.   

 

En annan skillnad är att pedagogerna i Marocko i sitt arbete med matematik utgår 

från den marockanska läroplanens innehåll. Där står det att barnen ska uppnå 
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bestämda mål efter ålder. Ett exempel på dessa mål är att en femåring ska tillägna sig 

färdighet att tala och skriva matematik som språk. 

8.4 Slutsatser 

Studien visar att pedagogerna i båda länderna har medvetenhet om att kunskap i 

matematik är viktig i barnens livslånga lärande. I studien framkommer att 

pedagogerna i båda länderna beskriver undervisningsbegreppet och matematik och 

sitt arbete med matematik både på ett liknande och varierande sätt. Lek, 

kommunikation och samspel var central aspekter för barns lärande i de 

institutionerna. De markanta skillnaderna mellan länderna ka sammanfattas i hur de 

förskolornas styr. Det vill säga hur styr den marockanska respektive svenska 

läroplanen pedagogerna arbete med matematik. I den svenska förskolan strävar 

pedagogerna efter att utveckla barns förståelse om matematik. I Marocko arbetar 

pedagogerna mot bestämda mål.  

8.5 Konsekvenser för mitt framtida yrke 

Den här studien har hjälpt mig att utveckla medvetenhet om flera perspektiv om 

undervisning, matematik och matematikarbetssätt i förskolan.  

Det är betydelsefullt att utveckla förståelse om olika matematiska aspekter för att 

kunna stimulera barnens matematiska förmåga. Det innebär att i förskolan ska 

matematik uppleva som rolig kunskap eftersom den är en grundsten för att lära 

andra ämne och att strukturera omvärlden. Studien ger mig möjlighet att jämföra 

lärande i ett internationellt sammanhang. Detta är något som kan bidra till utveckling 

av den svenska och mångkulturella förskolan.  

 

Studiens resultat kan vara ett hjälpmedel som bidrar till att utveckla medvetenhet om 

lärande i Marocko för att stimulera nyanlända marockanska barns utveckling. Det är 

viktigt för mig som blivande förskollärare att utveckla medvetenhet om olika sätt att 

arbeta med matematik. Detta är relevant för att inte bara stimulera barns 

matematiska lärande på ett varierande sätt utan också för att bidra till utveckling av 

det pedagogiska arbetet. Mångfald i arbetssätt är något som främjar förskolans 
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utveckling och lärande. Barn är olika och utvecklas och stimuleras på olika sätt. Det 

viktigt att bemöta barnen där de är i sin utveckling och variation i lärandet är ett sätt 

som ger barn möjlighet att lära och utvecklas. Det är viktigt att alla barn lyckas i sitt 

lärande och liv. För att uppnå detta mål är det nödvändigt att de får stimulans i tidig 

ålder och en bra start i förskolan. Inget barn behöver misslyckas i skolan om det ges 

goda förutsättningar för att lära och utvecklas i förskolan.  

8.6 Vidare forskning  

Studien visar att det finns både likheter och olikheter i hur pedagogerna i båda 

länderna beskriver undervisning, matematik och sitt arbete med matematik . Studien 

skulle kunna vidareutvecklas för att undersöka dessa likheter och skillnader i 

praktiken. Det vill säga i verksamheten. Studien väcker också tankar om att 

undersöka hur det matematiska lärandet främjas med hjälp av digitala redskap i 

förskolan.  

 

  



 

42 

 

Litteraturlista 

Bell, Judith (2006). Introduktion till forskningsmetodik. (4. uppl.) Lund:  
Studentlitteratur. 
 
Björklund, Camilla (2007). Hållpunkter för lärande: småbarns möten med  
matematik. Diss. Åbo: Univ., 2007 Från:  
https://www.doria.fi/bitstream/handle/10024/5323/BjorklundCamilla.pdf?sequenc

e=2 
 
Björklund. Camilla (2013). Didaktisk diskussion om barnträdgårdsläraren  
möjligheter att arbeta med matematik i finländsk småbarnsfostran. Nordisk  
Barnehageforskning, Volym 6 (7), s. 1-12. 
 
Björklund, C. (2012). What counts when working with mathematics in a toddler- 
group? Early Years. An international Journal of Research and Development ,32 (2),  
215–228.  
[Online 2012-02-20] DOI:10.1080/09575146.2011.652940 
Från: http://www.tandfonline.com/loi/ceye20 
 
Björklund. C.(2013). Didaktisk diskussion om barnträdgårdslärares möjligheter att  
arbeta med matematik i finländsk småbarnsfostran. Nordisk Barnehageforskning,  
Volym 6 ( 7), 1-12 
 
Bouzoubaa, K. (2004). Pre-School Education in Morocco and Algeria1 
Journal: Prospects (Paris), Volym (34) 4, 471-480. ISSN: 0033-1538 
DOI:10.1007/s11125-005-2738-x. 
 
Braun V, Clarke V, (2006). Using thematic analysis in psyckology. Ingår i: Qualitative  
reseach in psychology, Volym (3) 2, 77-101 
http://www.tandfonline.com/loi/uqrp20 
 
Charte Nationale de l’Education et de la formation. (2003) Marockanska  
mediecentret. 
 
Doverborg, Elisabet. & Emanuelsson, Göran. (red.) (2006). Små barns  
matematik erfarenheter från ett pilotprojekt med barn 1 - 5 år och deras  
lärare. Enskede: TPB 
   
Doverborg, Elisabet & Pramling Samuelsson, Ingrid (1999). Förskolebarn i  
matematikens värld. (1. uppl.) Stockholm: Liber. 
 
 
Doverborg, Elisabet, Pramling, Niklas & Pramling Samuelsson, Ingrid  
(2013). Att undervisa barn i förskolan. (1. uppl.) Stockholm: Liber. 
 
Evenshaug, Oddbjørn & Hallen, Dag (2001). Barn- och ungdomspsykologi.  

https://www.doria.fi/bitstream/handle/10024/5323/BjorklundCamilla.pdf?sequence=2
https://www.doria.fi/bitstream/handle/10024/5323/BjorklundCamilla.pdf?sequence=2


 

43 

 

(2. uppl.) Lund: Studentlitteratur. 
 
Folke-Fichtelius, Maria (2009). Förskola på gränsen. Vägval i skolans  
historia, 9 (3- 4), s. 15-18. 
 
Franzén  Löfdahl, Annica & Pérez Prieto, Héctor (red.) (2012). Barn,  
barndomar,  
rättigheter och utbildningar: vänbok till Solveig Hägglund. Karlstad:  
Pedagogik och pedagogiskt arbete, Estetisk-filosofiska fakulteten,  
Karlstads universitet. 
 
Gannerud, Eva & Rönnerman, Karin (2007). Att fånga lärares arbete: bilder  
av vardagsarbete i förskola och skola. (1. uppl.) Stockholm: Liber. 
 
Hedefalk, Maria (2014). Förskola för hållbar utveckling [Elektronisk resurs:  
förutsättningar för barns utveckling av handlingskompetens för hållbar  
utveckling. Diss. (sammanfattning) Uppsala : Uppsala universitet, 2014 
Tillgänglig på Internet: http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:uu:diva- 
215087 
 
Jarl, Maria & Rönnberg, Linda (2010). Skolpolitik: från riksdagshus till  
klassrum. (1. uppl.) Stockholm: Liber. 
 
Johansson, Eva & Pramling Samuelsson, Ingrid (2001) Omsorg- en central  
aspekt av förskolepedagogiken: exempel måltiden. Pedagogisk forskning i  
Sverige 2001, årg. 6, nr2, s. 81-101. 
 
Jonsson, Agneta. (2014). Nuets didaktik förskolans lärare talar om läroplan  
för de yngsta. Johanneshov: MTM. 
 
Kwi-Ok Nah (2011). A comparative study of mathematics education  
practices in English and Korean preschools focusing on implementation of  
curriculum content. KEDI Journal of Educational, Volym 8 (1), s. 81-98. 
 
Lpfö98 (2010). Läroplan för förskolan. Reviderad 2010.  
Utbildningsdepartementet. Stockholm: Skolverket. 
 
Palmer, Anna (2011). Hur blir man matematisk: att skapa nya relationer till  
matematik och genus i arbetet med yngre barn. (1. uppl.). Stockholm:  
Liber. 
 
Persson, Elsie & Campner, Eva (2000). Vardagsperspektiv: pedagogens syn  
på läroplanen för förskolan. Stockholm: Gothia. 
 
Pramling Samuelsson, Ingrid & Elisabet Doverborg (2011). Early  
Mathematics in the Preschool Context. I  N. Pramling & I. Pramling Samuelsson (red.),  
Educational encounters: Nordic Studies in Early Childhood Didactics  
Dordrecht: Springer. 
 

http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:uu:diva-


 

44 

 

Pramling Samuelsson, Ingrid & Tallberg Broman, Ingegerd (red.) (2013).  
Barndom, lärande och ämnesdidaktik. (1. uppl.). Lund: Studentlitteratur. 
 
Reis, Maria (2011). Att ordna, från ordning till ordning. [Elektronisk  
resurs]: Yngre förskolebarns matematiserande. Diss. Göteborg: Göteborgs  
universitet, 2011.  
Från:  http://hdl.handle.net/2077/27889  
 
 
Sjöberg, Gunnar (2006). Om det inte är dyskalkyli - vad är det då?: En  
multimetodstudie av eleven i matematikproblem ur ett longitudinellt  
perspektiv. Diss. Umeå : Umeå universitet, 2006 
Från: http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:umu:diva-777  
 
Säljö, Roger(2011). Utbildning & demokrati. Kontext och mänskliga samspel, ett   
sociokulturellt perspektiv på lärande. Volym, 20(3), 67-82 
Från:http://www.oru.se/Extern/Forskning/Forskningsmiljoer/HumUS/Utbildning_o 
ch_Demokrati 
 
Ny skollag: förslag, motiv, beslut. Förskola, grundskola. (2010). Stockholm:  
Svensk facklitteratur 
 
 
Unga, Johanna (2013). Det är en spricka i allt, det är så ljuset kommer in.  
matematik och förskolebarns experimenterande och potentialitet.  
Licentiatavhandling Stockholm: Stockholms universitet, 2013. 
 
 
Vallberg Roth, Ann-Christine (2002). De yngre barnens läroplanshistoria.  
Lund: Studentlitteratur. 
 
Webbsidor: 
 
Skolverket 
 
http://www.skolverket.se/skolformer/forskola/sa-fungerar-forskolan-1.196227  
( 2014-10-26). 
http://www.skolverket.se/skolformer/forskola/avgifter-och-maxtaxa-

1,196229(2014-10-26). 
 
http://www.skolverket.se/skolformer/forskola (2014-10-26). 
 
http://www.skolinspektionen.se/Documents/Kvalitetsgranskning/forskolaped/kval 
gr-forsk-slutrapport.pdf (2014-11-20) 
 
 
Unicef 
http://www.ecoliers-berberes.info/education%20maroc%20unicef.htm  
 (2014-06-17). 

http://hdl.handle.net/2077/27889
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:umu:diva-777
http://www.skolverket.se/skolformer/forskola/sa-fungerar-forskolan-1.196227
http://www.skolverket.se/skolformer/forskola/avgifter-och-maxtaxa-1,196229(2014-10-26
http://www.skolverket.se/skolformer/forskola/avgifter-och-maxtaxa-1,196229(2014-10-26
http://www.skolverket.se/skolformer/forskola
http://www.skolinspektionen.se/Documents/Kvalitetsgranskning/forskolaped/kval
http://www.ecoliers-berberes.info/education%20maroc%20unicef.htm


 

45 

 

   
 
http://albayane.press.ma/index.php?option=com_content&view=article&id=357:syst

eme-educatif-et-classes-moyennes-au-maroc-pour-un-developpement-de-lesprit-
entrepreunarial-&catid=46:societe&Itemid=121  (2014-06-17). 

 
 
Utbildningsminister i Marocko 
http://www.enssup.gov.ma (2014-06-17). 
 
http://www.enssup.gov.ma/index.php/component/content/article/38-affaires-

juridiques/133-charte-nationale-deducation-et-de-formation (2014-06-17). 
 
http://maroc-civil.ma (2014-06-17). 
 
http://www.maghress.com/attajdid/6290 Hämtad: 2014-06-17(2014-06-17). 
 
http://www.etudesaumaroc.com/cycles-d-enseignement-au-maroc-

actualiteaumaroc-9.html#préscolaire   (2014-06-17). 
 
http://www.enssup.gov.ma/index.php/textes-juridiques-/enseignement-

superieur/133-charte-nationale-deducation-et-de-formation (2014-06-17). 
 
http://www.enssup.gov.ma/index.php/component/content/article/38-affaires-

juridiques/133-charte-nationale-deducation-et-de-formation 
 
Vetenskapsrådet (2010). Codex: regler och riktlinjer för forskning. Vetenskapsrådet 
Från:  http://www.codex.uu.se (2014-11-19). 
 
Vetenskapsrådet. (2011). www.vr.se (2014-11-19). 
 
 
  

http://albayane.press.ma/index.php?option=com_content&view=article&id=357:systeme-educatif-et-classes-moyennes-au-maroc-pour-un-developpement-de-lesprit-entrepreunarial-&catid=46:societe&Itemid=121
http://albayane.press.ma/index.php?option=com_content&view=article&id=357:systeme-educatif-et-classes-moyennes-au-maroc-pour-un-developpement-de-lesprit-entrepreunarial-&catid=46:societe&Itemid=121
http://albayane.press.ma/index.php?option=com_content&view=article&id=357:systeme-educatif-et-classes-moyennes-au-maroc-pour-un-developpement-de-lesprit-entrepreunarial-&catid=46:societe&Itemid=121
http://www.enssup.gov.ma/
http://www.enssup.gov.ma/index.php/component/content/article/38-affaires-juridiques/133-charte-nationale-deducation-et-de-formation
http://www.enssup.gov.ma/index.php/component/content/article/38-affaires-juridiques/133-charte-nationale-deducation-et-de-formation
http://maroc-civil.ma/
http://www.maghress.com/attajdid/6290
http://www.etudesaumaroc.com/cycles-d-enseignement-au-maroc-actualiteaumaroc-9.html#préscolaire
http://www.etudesaumaroc.com/cycles-d-enseignement-au-maroc-actualiteaumaroc-9.html#préscolaire
http://www.enssup.gov.ma/index.php/textes-juridiques-/enseignement-superieur/133-charte-nationale-deducation-et-de-formation
http://www.enssup.gov.ma/index.php/textes-juridiques-/enseignement-superieur/133-charte-nationale-deducation-et-de-formation
http://www.codex.uu.se/
http://www.vr.se/


 

46 

 

Bilagor 

Bilaga 1 

Enligt den marockanska läroplan (La Charte Nationale, 98/2010) ska förskolan sträva 

efter att erbjuda barnen en miljö med stimulerande pedagogisk verksamhet som 

främjar: 

 Fullständig social och intellektuell utveckling  

 Religiösa, etiska medborgerliga och mänskliga identiteter och kulturarv och hjälpa 

barnen att vara medvetna om sin historia  

 Lära barn kunskaper och färdigheter att lyssna och tala på arabiska 

 Funktionell kommunikation i ett första språk och ett andra främmande språk 

 Grundläggande färdigheter som utvecklar barnens självständighet 

 Behärskning av begrepp, tankesätt, kommunikation, att reflektera, handla och vara 

produktiv, att fortsätta att lära i harmoni med den nationella och globala miljön  

 Tekniska färdigheter, sport och konstnärlig verksamhet  

 Att alla marockanska barn från tidig ålder integreras i förskolan så att det blir 

möjligt  att klara sig i skolan och senare i yrkeslivet 

Enligt den marockanska läroplanen (La Charte Nationale, 98/2010) ska barnen 

uppnå följande mål: 

 Utveckla sensoriska-motoriska färdigheter, rumsliga och tidsmässiga, grammatiska, 

fantasifulla och uttrycksformer. 

 En introduktion till religiösa, etiska och samhälleliga värderingar 

 Utöva grundläggande konstnärliga verksamheter (teckning, skulptur, måleri, 

rollspel, sång och musik) 

 Aktiviteter för att  lära sig läsa och skriva på arabiska 

Bilaga 2 

Enligt förskolans läroplan (Lpfö, 98/2010, s. 11) ska den svenska förskolan 

ska sträva att varje barn: 

 Utveckla sin motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt 

förståelse för vikten av att värna om sin hälsa och sitt välbefinnande. 
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 Tillägna sig och nyansera innebörden i begrepp, se samband och upptäcka nya 

sätt att förstå sin omvärld. 

 Utveckla intresse för skriftspråk samt förståelse för symboler och deras 

kommunikativa funktioner. 

 Utveckla förmåga att använda matematik för att undersöka, reflektera över 

och pröva olika lösningar av egna och andras problemställningar 

 Utveckla sin förmåga att urskilja, uttrycka, undersöka och använda 

matematiska begrepp och samband mellan begrepp 

 Utveckla sin matematiska förmåga att föra och följa resonemang 

 Utveckla sin förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika 

tekniker, material och redskap 

Enligt förskolans läroplan (Lpfö, 98/2010, s. 12) ska förskollärare ansvara för att 

barn ska: 

 Stimuleras och utmanas i sin matematiska utveckling 

 Uppleva att det är roligt och meningsfullt att lära nya saker 

 Ställs inför nya utmaningar som stimulerar lusten att erövra nya färdigheter, 

erfarenheter och kunskaper 

 Få stöd och stimulans i sin sociala utveckling 
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Bilaga3 

Intervjuguide  
 

Uppvärmningsfrågor 
Vad heter du? 
 
Hur länge har du arbetat i förskolan? 
 
Vad har du för utbildning? 
 
Varför valde du vara förskollärare? 
 

Intervjufrågorna 
Vad? 
Vad innebär undervisning i förskolan för dig? 
 
Hur skiljer sig undervisning i förskolan och skolan? 
 
Hur har undervisningen förändrats i förskolan? 
 
Vad är matematik i förskolan för dig? 
 
Vilka matematiska innehåll kan förmedlas i förskolan? Kan du ge mig ett exempel? 
 
Vilken syn har du på barn?  
 
Vilka är de stora faktorer som formar din matematikundervisning? Exempel antal 
barngrupp? 

 
Hur 
Hur kan barns perspektiv tas tillvara i matematikundervisning? 
Vad blir din roll i förskolan? 
 
PÅ vilket sätt kan olika matematiska innehåll läras ut? Kan du ge mig ett exempel? 
 
Hur organiseras det matematiska lärandet? Kan du ge mig ett konkret exempel? 
 
Vilket/ vilka material använder du för att arbeta med matematik i förskolan? 
 
Hur ser du på lek för att lära ut matematik i förskolan? 

 
Varför 
Varför är matematik en del i förskolan? 
Varför ska barn lära sig matematik i förskolan?  
 

På slutet 
Är det något mer du vill lägga till? 



 

49 

 

Tack för samverkan 
 
 

Bilaga 4 

Missivbrevet: Medgivande till deltagande i en studie 
 
Studien, som kommer att handla om att undersöka hur pedagoger i Marocko och 
Sverige beskriver undervisningsbegreppet, matematik och sitt arbete med matematik 
i förskolan. Studien kommer att utföras inom ramen för ett examensarbete. Studien 
utförs Zoubida khatouari som går sista terminen på lärarprogrammet, Institutionen 
för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier vid Uppsala universitet. 
 
Jag ger härmed mitt medgivande till att mitt medverkar i ovan nämnda studie. Jag har 
tagit del av informationen om studien. Jag är införstådd med att intervjuas. Jag har 
informerats om att ingen ekonomisk ersättning utgår samt att mitt  medverkan är 
frivillig och när som helst kan avbrytas av mig. Jag vet att jag kan begära att forskning 
inte utförs på insamlade data där jag deltar, även efter att datainsamlingen har 
genomförts.  
 
Jag vet att ingen obehörig får ta del av insamlade data, och att data förvaras på ett 
sådant sätt att deltagarna inte kan identifieras. Jag vet att insamlade data är avsedda 
för forskning och forskningsrelaterade verksamheter vid universitetet, men inte för 
andra ändamål. 
 
Pedagogers namn: ……………………………………………. Födelsedatum: …………………… 
 
 
Adress: …………………………………………………………………………….. 
 
Telefon: ……………………………………………………………………………. 
 
 
 
 
....................................................................... 
Ort och datum     
 
 
.......................................................................  
Pedagogens underskrift    
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Bilaga 5 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabell 1. Tabellen belyser vilka olika pedagoger som definierat 

undervisningsbegreppet på olika sätt.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

Tema PM1 PM2 PM3  PS1 PS2 PS3 

Undervisning som sker i  
samspel och samtal 
 

 
x 

 
x 

 
x 

 
x 

 
x 

 
x 

Undervisning som  
Aktiviteter 

 
 
 
 

  
x 

   
x 

Undervisning genom  

utforskande och  
experimenterande 

 
x 

   
 

 
x 
 

 

Undervisning som lek  
 

  
x 

 
 

 
x 

 
 

 

Undervisning som sång  
och dans 
 

  
x 

    

Undervisning förberedelse för skolans  
undervisning 
 

 
x 
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Bilaga 6 

 

Tabell 2. Tabellen illustrerar pedagogernas olika synsätt på matematik utifrån olika 

synsätt på matematik som jag identifierat i litteraturen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tema PM1 PM2 PM3 PS1 PS2 PS3 

Matematik som konst     x  

Matematik som fenomen i barnens vardag och 
kultur 

      

Matematik som språk x X x x x  

Matematik som redskap för att hjälpa barn att 
ordna omvärlden 

x 
 

X     

Matematik som kreativ kunskap x X x x x x 

Matematik som innehåll, begrepp,  
antaluppfattning och former, mönster,  
rumsuppfattning och klassificering  

 
x 

 
X 

 
x 

 
x 

 
x 

 
X 

 
Matematik innehåller begrepp,  
antaluppfattning och former, mönster,  
rumsuppfattning, klassificering , mönster och 
problemlösning 

 
x 

 
X 

 
x 

 
x 

  

Fröbels matematik    x   
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Bilaga 7 

 

 

Tabell 3. Tabellen illustrerar vilka olika pedagoger som beskrivit ett visst arbetssätt. 

 

 
 
 

 

Tema 

PM1 PM2 PM3 PS1 PS2 PS3 

Lära genom samspel och samtal x    x  

Lära genom naturmaterial    x x x 

Lära genom saga och sång      x 

Kroppen x  x    

Lära genom att göra     x  

Lära genom lek x x x x x x 

Lära med hjälp av digitala redskap x x x    

Lära genom böcker och  

barnlitteratur  

 

x 

 

x 

 

x 

   

Lära genom att ställa frågor x   x   


