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Sammanfattning: 

I vår utbildning Lärare mot de tidigare åren, 210 hp, har vi valt att i vår C-uppsats studera hur 

pedagoger arbetar med lärmiljöer för att stimulera barnens matematiska utveckling i förskolan 

vilket också är vårt syfte.  

Lärmiljöer i förskolan är ett relativt outforskat område. Att ta till vara det lustfyllda lärandet och 

vara lyhörd för vad barn är intresserade av är viktiga komponenter när man inreder förskolans 

miljöer. 

Barn i förskolan skall ges möjlighet att tillägna sig en förståelse för sig själv och sin omvärld 

genom att lära och upptäcka tillsammans i en miljö som utmanar och väcker deras intresse utifrån 

ett matematiskt perspektiv. 

Vi har använt oss av semistrukturerade intervjuer med förskollärare och barnskötare samt 

observationer utav lärmiljöer som empiri i vår undersökning. Genom intervjuerna har vi undersökt 

pedagogernas uppfattning och inställning till miljöernas betydelse för barns matematiska lärande 

och utveckling. 

Utifrån ett sociokulturellt perspektiv har vi format vår teoretiska utgångspunkt. Med 

sociokulturellt perspektiv på lärande menas att alla människor lär sig hela tiden i alla sociala 

sammanhang, där man ser vikten av vad man lär sig, inte om man lär sig. 

När vi analyserar resultatet av vår studie ser vi att det inte är miljön som pedagogerna använder 

sig av som redskap. Matematik för pedagogerna är mer ett förhållningssätt de använder när de 

arbetar med barnen. Pedagogerna talar mer om hur de använder språket och om att de har ett 

matematiskt förhållningssätt när de arbetar med matematik i förskolan, än om miljöernas 

utformning. Genom att barnen får vara med vid dukning och andra vardagssysslor samt att 

pedagogerna benämner saker på rätt sätt tillsammans med barnen är det som alla intervjuade lyfter 

fram. Att barnen har tillgång till sortering på olika sätt är också något som nästan alla pedagoger 

lyfter som ett arbetssätt. 
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Förord: 

Vi vill tacka vår handledare Lizbeth Engström för handledning under vårt examensarbete. Vi vill 

också tacka våra kollegor, förskolechefer samt de förskolor och pedagoger som har ställt upp i 

studien. Vi vill även tacka våra familjer som gjort det möjligt för oss att studera klart till en 

lärarlegitimation. 
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Inledning och bakgrund: 

Vårt intresse grundar sig i att vi anser att det, på ett enkelt sätt, går att ge barnen ny kunskap genom 

att inreda miljöerna inom förskolan på ett väl genomtänkt sätt. 

Vi som skriver detta arbete är två kvinnor som arbetat inom förskolan i ca 50 år tillsammans. 

Båda har barnskötarutbildning och åren 2006-2008 gick vi en utbildning på distans där vi blev 

förskollärare med lokal behörighet i vår kommun. Sedan två år tillbaka läser vi på distans in de 

poäng som saknas för att få en lärarlegitimation, vid sidan av arbetar vi inom förskolan. Vår syn på 

lärmiljöer är en kombination av förhållningssätt samt hur man inreder miljön för att stimulera 

barnens utveckling. Att man till exempel inreder ett familjerum med porslin, bestick som går att 

duka ut och sortera i färger, att barnen har tillgång till olika sorteringsmaterial i sin vardag, pussel, 

spel mm. Att man under barnens vardag använder matematiken naturligt i de situationer som 

uppstår, till exempel vid måltider, vid av och på-klädning mm. Vi har lång erfarenhet från 

förskolans värld och varit med i den förändring som skett genom införandet av läroplanen för 

förskolan (Skolverket, 1998). Genom att studera barnens lärmiljöer ser vi hur viktigt 

förhållningssättet i kombination med materialet är, för att barnen ska få en stimulerande och 

utmanande miljö.  

 Lärmiljöer menar vi är ett intressant område att studera då det talas mer och mer om detta i 

förskolan. Man betonar vilka förmågor man vill utveckla när man inreder barnens lärmiljöer och 

man för diskussioner om det i arbetslagen. Hur man utformar miljön påverkar barnens utveckling 

och olika kompetenser främjas. 

En god lärmiljö finns ofta i tanken hos oss vuxna. Redan på 1800-talet när Fredrich Fröbel 

(1782-1852) startade Kindergarten talade han om barnets miljö (Håkansson-Engberg, Åkesson, 

2007). Ordet miljö beskrivs enligt akademins ordlista på följande sätt: ”Yttre förhållanden som 

påverkar allt liv” (Svenska akademiens ordlista, 2006). Införandet av läroplanen för förskolan 1998 

(Skolverket, 1998) stärkte barnens rätt till gemenskap och lärande i grupp. Omsorg, lek och lärande 

ska bilda en helhet för det lilla barnet, och verksamheten och barnens förutsättningar för lärande 

ska ständigt vara i fokus. Pedagogiskt ledarskap, pedagogiskt förhållningssätt och arbetssätt 

påverkar på så vis hur vi inreder barnens miljöer. När vi studerar våra styrdokument finner vi inte 

ordet lärmiljö utan det är endast termen miljö som används. Själva ordet lärmiljöer finns det inte 

så mycket skrivet om, utan det är ordet miljö som används i litteratur och på internet. 

PISA (Programme for International Student Assessment) är en internationell studie som 

undersöker i vilken grad utbildningssystemet bidrar till att femtonåriga elever är rustade för att 

möta framtiden. PISA resultatet från 2012 påvisar att svenska elevers resultat försämrats sedan 

2009 inom matematikområdet. För första gången presterar svenska elever under OECD-

genomsnittet (Organisation for Economic Co-operation and Development). Med dessa resultat av 
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Sveriges femtonåringar ser vi hur viktigt det är att vi redan inom förskolan ger barnen en bra grund 

och en positiv syn på matematiken (Skolverket, 2012). 

Under de senaste åren har forskning kring lärmiljöer ökat och även arbetet med att utveckla 

olika miljöer på förskolorna. Tidigare hade förskolan en mer hemlik miljö, förskolan skulle vara 

mysig och trevlig, mer än utmanande och stimulerande. I och med läroplanens (Skolverket, 1998) 

framväxt har pedagogernas synsätt förändrats och förskolan gått från att vara ett andra hem till att 

vara utvecklande, stimulerande och lärorik för varje barn. I den utvecklingen har vi även sett hur 

arbetet med barnens lärmiljöer vuxit fram.  

A Åberg & H Lenz Taguchi (2005) skriver om för vems skull vi pedagoger inreder miljön. 

Tidigare ändrade man inte om miljön på förskolorna utan de barn som började fick anpassa sig till 

den miljö som fanns. Idag ser det annorlunda ut. 

Det kommer hela tiden nya barn med nya intressen och miljön måste som allt annat vara 
föränderlig. Om vi inte medvetet observerar (lyssnar på) vad barnen gör och hur barnen 
använder miljön, blir det svårt för oss att förstå hur vi skapar en miljö som är intressant 
och spännande för barnen (Åberg & Lenz Taguchi, 2005, s. 28). 

De skriver också att miljöns utformning är allas delaktighet och allas ansvar. Reflektioner hjälper 

pedagogerna att förstå hur de kan ordna en spännande miljö som passar just den barngrupp man 

har för tillfället. 

Om hur vi på förskolan kan arbeta med matematik tillsammans med barnen på väldigt enkla 

sätt, skriver E Doverborg & I Pramling (1995). Genom att låta barnen sortera olika sorters material, 

arbeta med olika längder, jämföra olika mönster och former utvecklas deras matematiska förmågor. 

Genom att vi använder rätt ord tillsammans med barnen ger vi dom en god grund att gå vidare 

med i sin matematiska utveckling.  

Att uppmärksamma barn på mönster innebär att göra dem medvetna om former och 
mönster samt att uppfatta delar i helheten. ( Doverborg & Pramling, 1995, s. 41). 
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Syfte:  

Syftet med denna uppsats är att studera och undersöka hur pedagoger i förskolan arbetar med 

lärmiljöer för att stimulera barnens matematiska utveckling. Vi vill studera huruvida pedagogerna 

är medvetna om och varför de inreder miljöerna som dom gör på förskolan. 

Vår frågeställning är: Hur utformar pedagogerna barnens lärmiljöer i förskolan för att stimulera de 

små barnens matematiska utveckling? 
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Centrala begrepp i uppsatsen: 

Förskola: Är en verksamhet i Sverige som riktar sig till yngre barn, oftast i åldrarna 1-5, som ännu 

inte börjat i skolan. Förskolan tar plats utanför hemmet och har inslag av både barnomsorg och 

utbildning, som ofta vävs samman i begreppet educare. Förskolan överfördes 1996 från 

socialdepartementet till utbildningsdepartementet och 1998 övertog skolverket myndighets-

ansvaret från socialstyrelsen. Förskolan fick sin första läroplan (Lpfö 98) som trädde i kraft augusti 

1998. (Skolverket, 1998) 

Inom förskolor arbetar både förskollärare och barnskötare som leds av en förskolechef eller 

rektor, tidigare kallad föreståndare. Förskolan styrs utifrån en läroplan (Lpfö 98 rev 2010) och 

lokala planer. (Skolverket, 2010) 

Lärmiljöer: En lärmiljö ska stimulera, utmana, inspirera och skapa förutsättningar för en god 

utveckling. Lärmiljön ska erbjuda barnen att utveckla sina förmågor i samspel med andra, barn och 

pedagoger. Lärmiljöer ska ge utrymme för barnens egna planer, fantasier och kreativitet.  

Med lärmiljö menar vi den plats där barnet befinner sig, och skall lära sig något under tiden 
det är på förskolan, miljö kan vara både fysisk och psykisk. (Olsson & Svensson, 2004, s. 
5) 

Matematik i förskolan: Med matematik i förskolan menar vi hur man inreder rummen, inte att 

sitta och räkna tillsammans, utan att leka matematik och genom kommunikation benämna saker 

vid rätt namn. Matematiken ska på ett naturligt sätt finnas i miljön. Till exempel koppar och fat i 

samma färg i familjerummet som kan paras ihop, möjligheter att mäta, väga och så vidare. 

Matematik är så mycket mer än bara siffror, vilket betonas inom förskolan. 

Pedagog: En person som ägnar sig åt undervisning och uppfostran inom skolan/förskola. 

(Svenska akademiens ordlista, 2006). 
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Litteraturavsnitt: 

Här vill vi lyfta fram relevant litteratur för området vi studerar. Vi har sökt litteratur genom att 

besöka olika bibliotek. Där har vi fått hjälp att söka efter den litteratur vi behövde. Vi har även sökt 

på internet med hjälp utav sökmotorn Google och litteratur som vi använt oss av i tidigare studier, 

som vi ansåg vara relevant för vår studie. 

M Lindahl (1998) skriver om hur Nutbrown (1994) har gjort en undersökning utav barns lärande 

i förskolemiljö. Hon har observerat barn och upptäckt att de riktar sitt intresse mot specifika 

aktiviteter och intresset har riktat sig mot typiska mönster, som till exempel runda saker ”dynamiskt 

cirkulärt” så som bollar, runda klossar eller runda plattor. Ett annat intresseområde har varit 

vertikala mönster ”dynamiskt vertikalt” som raka linjer, upp och ner vilket kan vara intressant i till 

exempel höjddimensioner, symmetri och längdlikheter. Genom att de små barnen experimenterar 

med dessa typer av problem menar Nutbrown att barnet lägger grunden till sin matematiska och 

vetenskapliga förståelse. När barnen befinner sig i vissa intresseområden kan pedagogerna erbjuda 

utvidgad stimulans genom att utmana barnet i detta.  

Den pedagogiska miljön är viktig och har stor betydelse för barnens utveckling i förskolan. 

Miljön sänder budskap om hur man förväntas bete sig och på vilket sätt material ska användas. Att 

tänka kring vilka signaler man vill att miljön ska ge barnen och varför man vill detta är viktigt, 

menar Campner & Persson (2004). För att leken ska kunna fungera på ett bra sätt så är det viktigt 

att ha en tillåtande atmosfär och en miljö som uppmuntrar till betydelsefull lek. Om barnen är 

tvungna att plocka undan saker vid avbrott för mat eller dylikt kan lusten till lek försvinna. Enligt 

läroplanen ska barnen lockas till olika typer av aktiviteter och handlingar, till utforskande och 

upptäckande. 

Läranderum är något som L Svedberg (2007) skriver om. Han menar att inlärning är något som 

ständigt pågår och att pedagogens största och främsta uppgift inte är att undervisa barnen utan att 

designa miljöer och sammanhang där lärande kan ske. Förskolan ska vara en plats för barnen att 

växa i eller ett läranderum, som han skriver, för individuella lärprocesser.  

Inlärning pågår ständigt och pedagogens främsta uppgift är inte att undervisa, utan att 
designa sammanhang där lärande kan ske- en växtplats eller ett läranderum för personliga 
lärprocesser. (Svedberg, 2007, s. 386). 

Ingrid Pramling-Samuelsson är professor i pedagogik mot de tidiga barnaåren. Hennes 

forskningsintresse riktar sig mot barns tidiga lärande och förskolans innehåll. E Johansson & I 

Pramling-Samuelsson (2003) skriver om den pedagogiska miljön. De menar att hur miljön 

organiseras, det vill säga hur läraren i förskolan tänker kring och organiserar materialet i den 

pedagogiska lärmiljön påverkar vilka kompetenser barnen kan utveckla och hur kompetenta barnen 
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kan bli. Det vill säga hur pedagogerna tar tillvara på barnens förmågor avgör hur kompetent barnet 

kan vara och hur barnens förmågor utvecklas. Vi måste alltid utgå från den barngrupp vi har när vi 

organiserar våra lärmiljöer. Lärmiljöerna ska formas och utvecklas i samma takt som barnens olika 

förmågor utvecklas. Att utforma lärmiljöer inom förskolan är ett arbete som sker parallellt med 

barnens utveckling, miljön ska utformas samtidigt som pedagogerna ska utmana barnen för att de 

ska kunna utveckla sitt lärande. 

Barn är kreativa och delaktiga i både sitt eget och kamraternas lärande. Redan i 1-3 års ålder 

utvecklar barn handlingsstrategier inom matematiken. Att pedagogerna erbjuder ett material som 

stimulerar barnens matematiklärande redan tidigt i förskolan är därför viktigt. Detta för att 

underlätta för barnens kommande matematikutveckling, skriver Reis (2011).  

Det är viktigt att barnen uppmärksammas på att matematiken finns runt omkring dem, i deras 

miljö, tillsammans med de pedagoger som finns på förskolan, skriver Sheridan m.fl. (2009). Att 

matematiken uppmärksammas utifrån barnens egna erfarenheter och anpassas efter deras kunskap 

är en förutsättning för barnets matematiska utveckling. Barnens matematiska utveckling sker i 

socialt samspel mellan barnen och pedagogerna, som finns på förskolan. 

Sonja Sheridan är professor och hennes forskningsintresse riktar sig emot utvärdering och 

utveckling av pedagogik och kvalitet i förskolan och skolan. Sheridan m.fl. uttrycker också att det 

är viktigt att barnen uppmärksammas på matematiken som finns runt omkring dem, i deras miljö. 

Detta ska ske i samspel med de pedagoger som barnen är tillsammans med på förskolan. Det är 

utav stor vikt att matematiken uppmärksammas utifrån barnens egna erfarenheter och kunskaper. 

Matematiken utvecklas generellt i socialt samspel med andra barn och pedagoger. 

I läroplanen för förskolan (Skolverket, 2010) kan man läsa om hur viktigt barns matematiska 

utveckling är redan hos de små barnen. Man ska utveckla barnens matematiska förmågor på flera 

plan. Där finns bland annat skrivet att man ska sträva efter att barnen utvecklar sina förmågor kring 

tid, form och mängd. Vidare kan man läsa att barnen ska få utveckla sin förmåga att reflektera kring 

matematiska begrepp och prova på olika lösningar utav andras och egna problem och 

frågeställningar. 

Pedagoger och förskolechefen ska se miljöerna i förskolan som en viktig del i barnens utveckling 

och lärande, står det skrivet i Allmänna råd med kommentarer om förskolan (Skolverket, 2013). 

Miljön ska inte vara statisk utan formas efter de barn som vistas där. Miljön ska vara en aktiv del i 

barnens kunskapsutveckling. 

Hur miljön är utformad har betydelse för vilken utveckling som är möjlig. En förskola är 
inte en statisk miljö utan alla som vistas i denna miljö är medskapare av den (Skolverket, 
2013, s. 25). 
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Grethe Krag-Müller är lektor vid Århus universitet och specialist inom barnpsykologi. I litteraturen 

Goda lärmiljöer för barn, skriver Kragh-Müller m.fl. (2012) om de vuxnas roll i barnets lek och hur 

man skapar en så god lekmiljö som möjligt där barnet kan få ut så mycket som möjligt av sin lek 

när det gäller utveckling och lärande. De skriver om synen på lek och lärande lek, hur det går att 

berika leken med hjälp av att skapa så goda lekmiljöer som möjligt med mycket lekmaterial, där det 

finns utrymmen för att utforska och leka fritt. Miljön ska ge barnet utmaningen att tänka på egen 

hand istället för att materialet talar om vad barnet ska tänka. Genom att använda ett material som 

ger barnen möjlighet att tänka så kan barnen utveckla nya kunskaper, så väl matematiska, språkliga 

och sociala, tillsammans med både kamrater och pedagoger i sin förskolegrupp.  

Tid, utrymme, erfarenheter och redskap är fyra hörnstenar som lyfts fram när det gäller att 

utveckla en god och utvecklande lekmiljö. En miljö som ger barnen utrymme för lek, anser Kragh-

Müller m.fl. (2012) är en förutsättning för att leken ska bli utvecklande. Barnen behöver tid, utan 

att bli avbrutna, till att fördjupa sig i leken.  

Regio Emilia pedagogiken är något som Kragh-Müller m.fl. lyfter fram. Inom Reggio Emilia 

pedagogiken talar man om rummet som den tredje pedagogen.  Den goda leken och lärmiljön står 

i centrum. Man använder miljön till att skapa utrymme för lärande. Inom Reggio Emilia 

pedagogiken lägger man ner mycket arbete för att utforma rummen så att barnen lär sig något 

genom att vistas där. 

Matematik är ett nödvändigt redskap för att vi ska förstå och bemöta dagliga problem och 

utmaningar. Vi måste varje dag förhålla oss till vår omvärld. För att barnen ska klara av det krävs 

att de har grundläggande matematiska färdigheter. Här har läraren en viktig uppgift genom att 

stödja barn i deras utforskande. För att barnen ska få en god grund för att utveckla sitt tänkande 

behöver de möta matematik medvetet, som en del av sin vardag, skriver Björklund (2009). 

Camilla Björklund är docent i pedagogik och universitetslektor vid institutionen för pedagogik, 

kommunikation och lärande vid Göteborgs universitet. Hennes forskningsintresse är kring barns 

matematiklärande och förskolans rum för lärande. Hon har deltagit i olika projekt där fokus legat 

på utveckling inom matematikdidaktiska områden i förskola och skola. 

Matematikundervisning och inlärning i förskolan, för de minsta barnen handlar om att utveckla 

och förfina barnens kunskaper om olika mönster och ordning. Det handlar även om att hjälpa 

barnen till ett mer nyanserat och logiskt tänkande och förståelse för hur man kategoriserar, parar 

ihop och förståelse för hur man jämför. Genom att vara en aktiv pedagog menar Björklund att man 

kan ta tillvara på många lärtillfällen med de minsta barnen. De minsta barnen skapar ofta 

lärtillfällen, i vardagen, som en uppmärksam pedagog kan ta tillvara på och utveckla till nya 

kunskaper hos barnen. Om miljön är utformad för att utmana barnens förmågor så ges det ett rikt 

antal tillfällen under en förskoledag till att utveckla sitt matematiska tänkande.  



 
 
 

12 
 

En knapplåda kan skapa oanade möjligheter till matematik inlärning, förutsatt att pedagogerna 

är insatta i hur komplex matematiken är. Här finns många möjligheter för barnen att på olika sätt 

utforska matematiken. Barnen kan på flera olika sätt sortera materialet, jämföra storlek, hitta olika 

sätt knapparna är utformade på, färg och form, gruppera och kategorisera. Vidare skriver Björklund 

att det vanligaste sättet att arbeta med matematik i förskolan är att uppmuntra barnen till att räkna. 

Kan det lilla barnet verkligen ta till sig den kunskapen? Björklund (2009) menar att barnen behöver 

tid för att själva utforska nytt material, även om de har en pedagogisk tanke för att kunna öppna 

sina sinnen och uppleva och urskilja olika aspekter utav det.  

De minsta barnen skapar ofta egna lärtillfällen som en uppmärksam vuxen kan ta till vara 
på. (Björklund, 2009, s. 14). 

I och med att kunskapsinlärning är en process eller en människas interaktion med omvärlden, kan 

inte kunskap ses som något som kan flyttas från pedagog till barnet. Pedagogen kan inte fylla barnet 

med kunskap utan lärandet är ett resultat utav en process som är knutet till människans aktiviteter. 

I möten med sin omvärld lär sig människan nya erfarenheter som befäster och utvecklar tidigare 

erfarenheter. Hur lärandet blir är beroende på hur läranderummet utformas och vilka ramar som 

finns där. När det gäller de yngsta barnens lärande så beror lärandet på hur miljön, och människorna 

i den, gestaltas. Vad det finns för lärandeaspekter i miljön har stor betydelse för vad barnet får för 

kunskaper. Även om små barn misslyckas i sina försök att förstå och bemästra sin omvärld, så är 

det genom deras försök att hitta förståelse som de kan lära sig om den. Små barn använder sina 

tidigare kunskaper och färdigheter i situationer som kräver problemlösning. 

Björklund menar att föremål som barnen stöter på uppmanar till handling. Först uppfattar 

barnet innebörden hos föremålet därefter färg, form och andra egenskaper. Det i sin tur leder till 

abstrakt tänkande och om man ser det så, så får leken en betydande roll. Den omgivande miljön är 

därför viktig för barnens lärande och utveckling. En optimal lärmiljö leder barnet mot utmaningar 

och frågeställningar vilket ofta sker i spontant samspel med andra, lek. 

I sin avhandling ”Jag kan göra matte å minus å plus” skriver även Gejard (2014) att materialet 

förskolan erbjuder kräver interaktion med andra för att ett lärande och tänkande ska utvecklas. 

Språklig kommunikation och reflektion, tillsammans med barnen, samt ett matematiskt 

förhållningssätt hos pedagogen krävs i arbetet med att utveckla barnens matematiska förmågor. 

Om barnen ska kunna utveckla sitt matematiska kunnande krävs att pedagogerna har ett 

matematiskt förhållningssätt till materialet. I interaktion med andra kan en utveckling starta och 

materialet är ett verktyg för att en utveckling kan ske. Därför är det av stor vikt att materialet är väl 

genomtänkt hos pedagogerna.  

Vidare skriver Gejard om hur andra forskare lyfter fram vikten utav pedagogernas 

förhållningssätt och atmosfären på förskolan som en viktig del i arbetet. Pedagogernas roll i 
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utformningen av miljön betonas. Placeringen och tillgänglighet, både vad gäller hur materialet 

spontant kan användas och tid som ges till barnen för användning av det lyfts fram som 

komponenter för hur utveckling kan ske. I resultatet från Gejards (2014) studie framkommer att 

barnen behöver ha egen tid till att på egen hand utforska materialet men att pedagogiska tankar 

kring vilket material som används är viktigt. 

Sammanfattning litteraturavsnitt: 

Här vill vi korfattat sammanfatta vad vi finner viktigt i litteraturavsnittet. 

Lärmiljöer som är väl genomtänkta är av stor vikt för barnens matematiska utveckling. Att 

miljöerna är genomtänkta och tillåtande samt att det finns ett material som utmanar och inspirerar 

barnen till att utforska är av stor vikt. Pedagogerna har en stor och viktig roll då de designar barnens 

lärmiljöer. Hur materialet placeras och hur materialet tillåts att användas gör skillnad för barnens 

matematikutveckling. 

Materialet blir inte lärande förens det är har skett en interaktion tillsammans med andra. Vilket 

betyder att interaktion mellan barn och pedagoger krävs för att ett material ska bli lärande. I samtal 

och reflektion kan ett lärande starta, då är materialet verktyget som gör att utveckling sker. Det 

krävs även att barnen på egen hand tillåts utforska materialet för att ett lärande ska starta. 

Tid för barnen att leka är något som lyfts fram i litteraturen. Att barnen får sammanhängande 

lektid och inte måste städa vid rutinsituationer som mat och vila utan barnen kan fortsätta samma 

lek är viktigt för att inte släcka barnens lust till lek. 

Pedagogens förhållningssätt påverkar hur barnens matematikutveckling sker. En medveten 

pedagog tar tillvara på de tillfällen som ges tillsammans med barnen till matematisk utveckling. Det 

är viktigt att barnen uppmärksammas på den matematik som finns runt dem, i deras miljö samt att 

matematikutvecklingen följer barnens tidigare kunskaper. 
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Metod och teoretisk utgångspunkt:  

När vi startade arbetet och bestämde vilken metod vi ville använda oss av kom vi fram till att 

semistrukturerade gruppintevjuer och observationer utav förskolemiljöer skulle ge oss ett bra 

underlag till vår studie samt besvara våra frågeställningar. Vi ansåg att en enkät var svår att utforma 

för att få utförliga svar av pedagogerna. Semistrukturerade intervjuer ansåg vi kunde ge oss ett 

bredare underlag då vi kunde ställa följdfrågor om vi tyckte att det behövdes under intervjuens 

gång. Vi vill i vår studie fördjupa oss i ett visst ämne, därför har vi valt en öppen intervjuform. I en 

öppen intervjuform får den intervjuade möjlighet att utveckla sina tankar och svara fritt, skriver 

Kihlström (2007).   

Enligt Trost (2005) ska frågorna inte vara styrda utan öppna för samtal och ska kunna utvecklas 

med följdfrågor för att få fram så mycket information som möjligt. Men vi ville även själva se om 

och i så fall hur miljöerna på förskolorna var inredda utifrån ett matematiskt synsätt, därför valde 

vi att själva observera förskolornas miljöer. Under observationerna antecknade och fotograferade 

vi förskolornas miljöer. 

Då undersökningen genomförts på två privata och två kommunala förskolor så kan inte studien 

vara generaliserbar. Förskolornas förutsättningar kan skilja sig åt och vi har besökt fyra förskolor. 

Givetvis kan arbetssättet skilja sig åt mellan olika förskolor. Likväl så kan parallella liknelser och 

jämförelser göras utifrån vår studie om än i begränsad omfattning. 

Med sociokulturellt perspektiv på lärande menas att alla människor lär sig hela tiden i alla sociala 

sammanhang. Lev S Vygotskij anses vara upphovsmannen till ett sociokulturellt perspektiv. Han 

försökte beskriva människans läroprocesser och utgick från att lärandet startar som en social 

aktivitet. Med ett sociokulturellt perspektiv menar Jerlang (2008) att människan föds in i en social 

värld, ett samhälle med förutbestämda grupper och kulturella normer och attityder. Denna sociala 

värld står till grund för hur barnets utveckling kan ske. Vi väljer att utgå från ett sociokulturellt 

perspektiv då vi anser att man lär i interaktion med andra, vilket betyder att ett material inte är 

lärande i sig självt utan behöver upplevas tillsammans med andra. Därför har vi valt att luta oss 

mot Säljös (2000)  tankar kring sociokulturellt perspektiv i vår studie.  

Människan skapar sin egen värld, men vi kan påverka den gemensamma värld vi lever i. 
(Säljö, 2000, s. 204). 

Han anser att grundtanken i ett sociokulturellt perspektiv är samspelet mellan en grupp människor 

och individen. Han menar också att kommunikation och språkanvändning är helt centrala och 

utgör länken mellan barnet och omgivningen. Kunskap och insikt är något vi utvecklar med andra 

i gemensamma aktiviteter. 
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Intervju: 

För att få svar på vår frågeställning ”Hur utformar pedagogerna barnens lärmiljöer i förskolan för 

att stimulera de små barnens matematiska utveckling?” har vi valt att göra semistrukturerade 

gruppintervjuer.  

En intervju är en konversation mellan två eller fler parter där den ena parten utfrågar den andra 

för att anskaffa information. En gruppintervju innebär att du genomför en intervju av flera 

personer samtidigt i grupp. Vi har valt att göra fyra gruppintervjuer med ett antal pedagoger som 

arbetar i förskolan. För att få fram ett relevant resultat ansåg vi att det var en fördel om de 

pedagoger vi intervjuade hade minst 3 års erfarenhet av förskolan, för det är då vi anser att man 

börjar bli trygg i sin roll som pedagog. 

Grupprocesserna innebär, om rätt ledda av intervjuaren, att deltagarna får chansen att 
bygga vidare på varandras idéer och uppslag (Trost, 2005, s. 25). 

Frågorna vi utgår ifrån är vilken utbildning de intervjuade pedagogerna har, hur länge de arbetat i 

förskolan, om synsättet på lärmiljöer har förändrats under den tid som de arbetat i förskolan, hur 

dom inreder sin miljö för de minsta barnen för att utveckla deras matematiska kunskaper samt om 

de kan identifiera något resultat.(Bilaga 1) 

Vid intervjuernas start har vi muntligt och skriftligt (Bilaga 2) informerat pedagogerna om hur 

all data hanteras och att de är helt anonyma i undersökningen, samt att de kan avbryta sin 

medverkan i studien om de så önskar. 

Observation: 

Vi genomförde våra observationer genom att studera och fotografera förskolans miljö utifrån ett 

sociokulturellt perspektiv, där vi försökte identifiera matematiska lärmiljöer. Vi ville undersöka om 

det fanns material för barnen som de kunde använda i interaktion med andra, som har en 

matematisk inriktning. 

Observation är en metod för insamling av information i vetenskapligt arbete, här samlas data in 

och därefter kan man undersöka kopplingar mellan faktorer och resultat. Själva ordet observation 

står för iakttagelser/iakttagande (StoraOrdlistan.se, 2015).  

Vi har valt att göra icke-deltagande observationer. Då ställer sig observatören på sidan om och 

iakttar det som ska undersökas. Observatören är då passiv i situationen. Engström (2012) skriver i 

sin avhandling om hur Fangen (2005) ser på observationer. Hon skriver att blicken är det viktigaste 

instrumentet vid observationer. Det kan vara svårt att bara ”titta och se” utan att koppla in sina 

egna erfarenheter. Man är med andra ord sitt eget forskningsinstrument och använder sig själv som 

verktyg. 
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När observationerna genomfördes så ställde vi oss frågan: Vad ser vi för matematiska 

utmaningar i rummet? Vi ville se om det fanns ett tydligt syfte med hur miljön var inredd med 

material ur ett matematiskt perspektiv. Kunde man se att pedagogerna hade tänkt på att stimulera 

barnens matematiska förmågor när de inredde lärmiljön? 

Vid en kvalitativ observation ser man inte delarna lösryckta från sitt sammanhang utan 
försöker istället komma fram till en helhetsuppfattning (Lökken & Söbstad, 1995, s. 44). 

Gunvor Lökken & Frode Söbstad (1995), som båda är professorer inom förskolepedagogik i 

Norge, skriver om observationer. De menar att i en observation iakttar man för att sedan tolka det 

man sett och då kan teoretisk kunskap inom pedagogik vara ett arbetsredskap för att utveckla 

verksamheten. Här tänker vi oss att ett sociokulturellt perspektiv kan hjälpa oss att se och förstå 

interaktionen mellan barnen och dess omgivning. 

Urval:  

Valet av förskolor gjordes genom att vi Googlade på två kommuners förskolor. Vi tog via telefon 

kontakt med sju olika förskolor, tre personalkooperativ och fyra kommunala förskolor, och frågade 

om vi fick komma för att göra intervjuer och observera deras miljöer. Vi fick direkt ett ja på frågan 

från fyra förskolor och det var okej att komma redan veckan efter. Tre förskolor tackade nej till att 

delta i studien. Valet föll på de som först tackade ja när vi ringde och frågade om vi fick komma. 

Utfallet blev två kommunala och två personaldrivna förskolor. Två av förskolorna har 

syskongrupper med barn i åldrarna 1-5 år dessa kommer vi vidare i studien kalla för Violen och 

Liljan. Den tredje arbetar enbart med små barn, 1-3 år och kallas vidare i studien för Rosen. Den 

fjärde med barn där alla är födda 2010, kallas vidare i studien för Pionen. Utfallet av förskolor blev 

för oss intressant då studien genomfördes på två privata och två kommunala förskolor. Där fick vi 

se hur pedagogerna arbetar med matematik i både en småbarnsgrupp, i en åldershomogen grupp, 

där alla är födda samma år, där det går att rikta undervisning och material till en åldersgrupp samt 

hur arbetet utförs när arbetet sker i en syskongrupp, där hänsyn ska tas till barn i åldern 1-5 år. 

Intervjuerna har gjorts på dessa fyra förskolor, för att studera och observera hur de utformar 

sina lärmiljöer. Intervjuerna har skett i grupp och grupperna bestod utav 2-3 pedagoger.  

Lärmiljöerna har även observerats för att vi ville studera vad som fanns och om vi kan se någon 

matematisk utmaning för barnen som vistas där. Vi har studerat material, placering och hur 

tillgängligt materialet är för barnen.  
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Datainsamling: 

Innan vi genomförde våra besök sammanställde vi intervjufrågor (se bilaga 1) och medgivande (se 

bilaga 2) till att delta i studien som skickades till vår handledare för godkännande. Efter 

godkännande skickades intervjufrågorna till berörda pedagoger, ungefär en vecka innan intervjun. 

Detta för att pedagogerna skulle ha möjlighet att förbereda sig. Då vi inte observerade eller 

intervjuade barn behövdes inte samtycke från vårdnadshavare. 

Transkribering och databearbetning: 

När besöken var klara så transkriberades hela intervjuerna, som tillsammans tog ungefär 205 

minuter, genom att de först skrevs ner ordagrant vilket samanlagt blev anteckningar på ungefär 56 

A4 sidor i dataskrift. Sedan lästes anteckningarna från intervjuerna igenom och det som var relevant 

för studien skrevs ner för vidare bearbetning i vår studie. 

Anteckningarna och fotografierna från observationerna, som tog ungefär 120 minuter, 

studerades och det som var relevant för studien skrevs rent för vidare bearbetning i vår studie.  

Vårt första besök var på Rosens förskola som är i kommunal regi. Besöket skedde på 

förmiddagen och alla barn var ute och endast pedagogerna, som hade planering, var inne. Gruppen 

vi intervjuade bestod utav 3 pedagoger som alla arbetade på samma avdelning, med barn i åldern 

1-3 år. Vid tillfället för studien fanns 11 stycken treåringar och 5 stycken tvååringar inskrivna på 

avdelningen. 

Pedagogernas utbildning är, en förskollärare med lokal behörighet och två med 

barnskötarutbildning. De har arbetat mellan 12-15 år inom kommunal verksamhet i förskolan.  

Vi började med att intervjua pedagogerna utifrån våra intervjufrågor där fokus låg på lärmiljön 

ur ett matematiskt perspektiv för barn 1-3 år. Intervjuen genomfördes inne på avdelningen där 

barnen vistas när de är inne. Vi satt vid ett bord med stolar runt. Intervjuplatsen användes i vanliga 

fall till både måltider och lek. Intervjun spelades in på mobiltelefon.  

Efter intervjun observerade vi miljön medan pedagogerna satt kvar och planerade. De 

pedagoger vi intervjuade visade inget intresse för att ”delta” i observationen. Det var tyst i lokalen 

då barnen var ute på gården och lekte. Lokalerna var väldigt neutrala och gick i en vit skala. Det 

fanns ingen färg som fångade ögat.  

Vårt andra besök var på Liljans förskola som är i privat regi. Förskolan hade vid tillfället för 

studien 27 stycken barn i åldrarna 1-5 år inskrivna. Intervjuen genomfördes med 2 pedagoger, varav 

den ena hade arbetat som förskollärare i 24 år och den andra har jobbat som förskollärare i 11 år. 

Besöket skedde på eftermiddagen då några barn sov och övriga hade fri lek. När vi kom till 

förskolan gick vi tillsammans med de två pedagoger som skulle delta i intervjun runt och tittade på 

förskolans inomhusmiljö. Observationen genomfördes efter lunch, några vilade och andra lekte 
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utspridda i olika rum. Pedagogerna var med och visade och berättade vad de tänkt med de olika 

rummen och materialet. Lokalerna var ganska mörka, det var lite ljusinsläpp och rummen var 

relativt små. Förskolan är i en gammal ombyggd kvarterslokal i ett villaområde i utkanten av orten. 

Sedan satte vi oss i deras personalrum, där det fanns en liten soffa och två fåtöljer i ljusa färger 

och ett litet bord. När vi genomförde intervjun bjöd pedagogerna på kaffe och te. För att spela in 

intervjun användes mobiltelefon.  

Det tredje besök var på Violens förskola, som är i privat regi. Vi var där på eftermiddagen då 

några barn sov ute i vagnar och resterande barn var ute på gården och lekte. Det var endast de två 

barnskötare som skulle intervjuas som var inne. Vid tillfället för studien fanns 21 barn i åldern 1-5 

år inskrivna på förskolan. Besöket börjades med att pedagogerna visade runt i lokalerna och efter 

det satte vi oss för att genomföra intervjun. Pedagogerna som deltog i intervjun hade tillsammans 

arbetat 7 år inom förskolan. En av pedagogerna var utbildad barnskötare och den andra arbetade 

som outbildad barnskötare. Intervjun genomfördes i det stora rummet på förskolan där barnen 

vanligtvis åt sina måltider och hade sin lek. Intervjun spelades in på mobiltelefon. Det var relativt 

tyst i lokalerna, bara något enstaka barn som kom in för att hämta eller göra något. Förskolan är 

ett ombyggt bostadshus och har bra ljusinsläpp med ett stort rum, fem mindre rum och ett kök. 

Fjärde besöket var på en kommunal förskola, som vi kallar Pionen där vi var på förmiddagen. 

Lokalerna var tomma då barnen var i skogen vid tidpunkten för vårt besök. Det var endast de 

pedagoger där som skulle intervjuas. Det var en förskollärare som arbetat i 14 år inom förskolans 

verksamhet och en barnskötare som arbetat i 20 år i förskolan. Vid tillfället för studien så var det 

22 stycken barn i den åldersgrupp vi besökte. 

Pedagogerna var inte delaktiga i observationen av lokalerna som gjordes innan vi satte oss i 

deras personalrum för att göra intervjuerna. Lokalerna som vi observerade var ett klassrum, i en 

skola, som användes som förskola med tillhörande hall och grupprum. Det stora rummet var ljust 

och hade många stora fönster. Grupprummet var relativt litet och hade fönster som vette in mot 

det stora rummet vilket gjorde att det kändes mörkt. Hallen hade som ett litet rum i sig och mycket 

ljusinsläpp iform av flertalet fönster. Under observationerna var vi själva i lokalerna och det var 

tyst.  

Etik: 

I vår studie har vi tagit hänsyn till vad Vetenskapsrådets riktlinjer säger (www.vr.se 2013). De tar 

upp etiska aspekter att förhålla sig till när man genomför en vetenskaplig studie. I våra intervjuer 

är de intervjuade anonyma. Vi anonymiserar deras namn samt var de jobbar någonstans. De som 

har varit med i vår undersökning har informerats om att de när som helst under studien kan avbryta 

sitt deltagande i undersökningen. De som har deltagit har skrivit på ett samtyckesformulär där de 

http://www.vr.se/
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har informerats om syftet med studien.(Bilaga 2) Vi har muntligt informerat pedagogerna som 

deltagit i undersökningen vid intervjutillfällena, om hur all data hanteras och att de är helt anonyma 

i undersökningen samt att de kan avbryta sin medverkan i studien om de så önskar. 

Alla personuppgifter och andra uppgifter som möjliggör identifiering av individer och plats 

kommer att hanteras konfidentiellt och under tystnadsplikt i enlighet med gällande lagstiftning 

(personuppgiftslagen 1998:2 004). 

Efter att studien avslutats förstörs och raderas all samlad data. 
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Resultat: 

Intervju, Rosens förskola: 

Pedagogerna anser att synen på lärmiljöer har förändrats, men kan inte säga när och hur, de anser 

att de nu utgår mer från ett barnperspektiv än de gjort tidigare då förskolan skulle vara en 

hemtrevlig miljö med fina gardiner, myskuddar etc. De tänker på hur de inreder miljön så att barnen 

kan se vad som erbjuds. Har de material som de behöver vara mer rädda om som står högt upp 

finns det bilder barnen kan peka på om de vill ha materialet. De har mycket sorteringsmaterial av 

olika slag, pussel i olika svårighetsgrader, pennor som är sorterade efter färger och placerade i 

muggar med samma färg som pennan. 

De intervjuade pedagogerna menade, att idag har de mer ett syfte med materialet och reflekterar 

kring varför de vill ha materialet de väljer och hur miljön på förskolan utformas. De ser också den 

utveckling barnen gör genom att ha tillgång till och att materialet är synligt för dem. ”Man formar 

miljön efter barnen, man har materialet mer synligt” säger en av pedagogerna vi intervjuade.  Förr 

förvarades materialet högt upp och barnen såg inte vilket material som fanns att välja på utan 

använde sig av det material den vuxne tog fram. Numera har barnens inflytande ökat, då de själva 

kan välja det material de vill arbeta/leka med. Och vi vuxna har blivit mer tillåtande och lyssnar in 

vad barnen vill. Pedagogerna vill att barnen ska känna spänning och nyfikenhet när de undersöker 

materialet. 

Vid inköp menar pedagogerna att de nu tänker på i vilket syfte de köper in materialet. Förr 

köptes material in för att det var roligt, men kanske inte alltid så utvecklande. Nu köper de mer 

matematiskt och språkligt material, och det finns en tydlig tanke med det. 

För att berika den matematiska sidan hos barnen har förskolan också ett material som kallas 

”plus plus”, ett byggmaterial som ser ut som pusselbitar, i form av ett kryss. Det finns både stort 

och litet ”plus plus” för att barn i olika åldrar ska ha möjlighet att använda materialet. Det är ett 

konstruktionsmaterial som kan byggas ihop på många olika sätt och som berikar barnens 

matematiska förmåga. 

Pedagogerna har inte inrett specifika delar av miljön matematiskt utan att hela avdelningen är 

inredd ur ett matematiskt, språkligt, socialt och motoriskt perspektiv.De upplever att barnen visar 

ett stort intresse för matematik och är nyfikna och intresserade av det material som finns och 

erbjuds. 

Allt handlar om hur medvetna vi pedagoger är, säger en av personalen.  De menar att det nu är 

lättare att synliggöra för föräldrarna vad vi gör och varför, att det finns ett syfte med det vi gör. 

Föräldrarna blir medvetna om det vi gör och vi får med dem i det tänk vi har med vårt arbete med 

barnen. 
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Observation, Rosens förskola: 

På Rosens förskola fick vi själva leta upp personalen som satt vid ett bord i ett av rummen på 

avdelningen när vi kom dit.  

När vi skulle observera deras miljö fick vi göra det på ”egen hand”. Vi gick in i de olika rummen 

och fick själva observera de miljöer vi såg. De hade ett rum med bilar och familjeleksaker såsom 

dockor, ett litet kök, och en låda med tallrikar och muggar. Det fanns hyllor som var märkta med 

bilder av bilar, men bilarna låg blandade med tallrikar och muggar i en låda som stod mitt på golvet. 

Det fanns siffror på väggen. 

Vi gick vidare till nästa rum, som var ganska litet, där det fanns lite duplo på ett bord, ett alfabet 

på väggen med hängande kuddar framför. 

 Sista rummet vi observerade var det största rummet där även måltiderna intogs. Här fanns tre 

höga bord med stolar, i ett hörn stod en soffa och bredvid den en hylla för böcker. Rummet delades 

av med en mellanhög hylla där det fanns olika konstruktionsmaterial såsom ”plus plus” i två olika 

storlekar och pussel. Utmed ena långväggen var det fönster, på fönsterkarmarna fanns det 

färgpennor sorterade i färger i olika glasburkar, utmed den andra långväggen fanns en dörr in i 

bil/familjerummet och en hylla med papper, saxar, spel, olika matematiska sorteringsmaterial. 

Sorteringsmaterialet bestod av djur och frukter i olika färger gjorda utav hårdgummi. Det fanns 

även pussel som bestod av en och samma färg och ett sifferpussel. 

Mycket av materialet på avdelningen fanns inte tillgängligt så att barnen kunde nå det. Det fanns 

bilder uppsatta för att barnen skulle se vad som fanns och att de då kunde fråga efter materialet de 

ville arbeta med. Vi avslutade denna observation med att gå in till pedagogerna och tacka för att vi 

fick besöka dem.  

 

Intervju, Liljans förskola: 

Pedagogerna med mångårig erfarenhet menade att de ser på lärmiljöerna annorlunda nu mot när 

de började arbeta i förskolan. Förut tyckte pedagogerna att miljön skulle vara hemlik och mysig. 

Förskolan skulle inredas som köket i hemmet. Fokus när man handlade var att hitta fina gardiner 

och en snygg matta som passade i rummet. 

Något annat som kommer fram är synen på barnet och det tar en ganska stor plats när 

pedagogerna pratar. Tidigare skulle barnet fyllas med kunskap för att bli en fullvärdig människa. 

Nu anser de att barnet och pedagogen är mer jämlik och man söker gemensamt efter kunskap via 
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till exempel sökmotorn Google. Tidigare fanns heller ingen läroplan eller pedagogiska planer att 

arbeta efter. 

Den pedagog som arbetat kortast tid uttrycker att synsättet på barns lärande har förändrats. Förr 

låg resultatet i fokus, man skulle producera fina saker och målet var att visa upp dessa. Numera är 

processen i fokus och resultatet är inte lika viktigt. 

På frågan om hur de inreder miljön för de allra minsta och deras matematiska utveckling tycker 

de att de arbetar med matematik genom att barnen får vara med och sortera upp saker på rätt plats 

när dom städar, vilket benämns som pedagogisk städning. Vid varje sak finns en bild på hyllan och 

under hyllan om saken står högt upp eller en text som berättar var sakerna ska vara. Pedagogerna 

talar mycket om pussel och dukning, att sådana aktiviteter främjar barnens matematikutveckling. I 

övrigt anser de att det är viktigt att vara med barnen och benämna saker ur ett matematiskt 

perspektiv. Pedagogerna tycker att de arbetar med matematik i vardagen genom att benämna 

framför, bakom och så vidare. Något annat som de lyfter fram i miljön är de klassiska plocklådorna 

där man ska stoppa rätt form i rätt hål och stapelmuggar där man bygger på höjden. De har inte 

namn på sina grupper utan barnen är indelade efter ålder och grupperna heter barnens födelseår. 

Detta är enligt pedagogerna ett pedagogiskt medvetet val, då barnen får lära sig när de är födda och 

förståelse för att siffrorna betyder något.  

Bygg och konstruktionsrummet nämner pedagogerna som det mest matematikinriktade 

rummet. Här finns olika byggklossar, barnen kan bygga på höjden och bredden. Även här kommer 

sorteringen upp som en viktig del i deras pedagogiska tanke, sortering. 

I och med att förskolan jobbar med 1-5 års grupp lyfter de fram gemensamma samlingar som 

bra verktyg för de yngre att lära och ta del utav vad de äldre barnen kan. Man räknar och de små 

barnen lär sig snabbt att räkna också, menar pedagogerna. 

Pedagogerna anser att de kan se att barnen lär sig och utvecklar sin matematiska kunskap genom 

att de snabbt blir bra på att sortera och städa ”var sak på sin plats”. Barnen är även duktiga på att 

pussla. Små barn är duktiga och lägger avancerade pussel för sin ålder. Pedagogerna anser att de 

kan förstå av samtal med barnen att de utvecklar matematiska förmågor. 

 

Observation, Liljans förskola: 

På Liljans förskola blev vi mottagna i hallen och sedan blev vi visade runt i de olika rummen där 

pedagogerna berättade om de olika rummen. Barnen hade aktiv lek i rummen under tiden 

observationen pågick. Vi observerade fem olika rum. 
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Vi såg ett rum med olika sorters byggmaterial, duplo, kaplastavar och andra sorters 

konstruktionsmaterial. Rummet var enkelt inrett med tygkorgar för materialet som stod i en hylla 

lätt åtkomligt för barnen. På korgarna var det skrivet vilket material som skulle vara där i. 

Det fanns ett rum som vi tolkar var för familjelek, då detta material ofta förekommer i dessa 

rum på många förskolor. Här fanns ett litet bord, docksäng, spis och lite kökssaker i plast. 

Utklädningskläder fanns att tillgå samt dockor. På väggen fanns alfabetet målat. 

Det fanns ett stort rum med flera låga bord och stolar. På varje bord fanns en bild på vad man 

kunde/skulle göra vid just det bordet. Man fick hämta sitt material i hyllan som var uppmärkt med 

bilder på varje hyllplan vad som skulle stå där. Om hyllan var hög så fanns bilden på undersidan av 

hyllan så barnen kunde se vad som skulle finnas där. I hyllan fanns pussel av olika svårighetsgrad, 

dock inte så många. Spel, kritor, böcker och pärlor. På väggen fanns både siffror från 0-9 och 

alfabetet målat. I rummet fanns en soffa och en rund matta. Här fanns även bilar i en hylla. 

Ett rum med höga bord och stolar var avsett för målning och skapande med olika sorters 

material. Här fanns papper i olika färger och storlekar, saxar, tyg, garn och andra saker barnen 

kunde använda. Detta rum var endast avsett för de äldre barnen, 4-5 åringar, och var avgränsat 

med en grind. 

I hallen fanns en ram för varje rum som symboliserade hur många som fick vara i rummet 

samtidigt. Under bilden för rummet fanns svarta magnetsymboler ritade som symboliserar hur 

många som får vara i rummet samtidigt. Barnen får titta om det är någon ledig plats i rummet innan 

de går in. Det kunde vara 4 geometriska former målade i ”lilla köket”, ville barnen vara där så satte 

de upp sitt kort på en symbol. Ville barnen gå in i konstruktionsrummet så fick de titta om det 

fanns någon ledig geometrisk form där de kunde sätta sitt kort. Varje rum har olika geometriska 

former som symbol för hur många som får vara i rummet, till exempel cirkel, kvadrat och rektangel. 

Besöket avslutades med att pedagogerna följde med till dörren där vi tackade för att vi fått 

besöka dem. 

Intervju, Violens förskola: 

Pedagogerna har inte så många år inom förskolan. Men har under de senaste två åren diskuterat 

kring barnens lärmiljöer på förskolan och hur de kan utvecklas. Då de endast har stöttning av 

förskollärare några förmiddagar i veckan känner de att de inte riktigt hinner diskutera så mycket 

som de skulle vilja. Den pedagog utan utbildning säger att hon tycker det ibland är svårt då hon 

fått lära sig mycket själv, med kollegors stöttning, om barns utveckling och kring barnens miljö 

under de tre år hon arbetat. Pedagogerna menar att de inte enbart utifrån ett matematiskt perspektiv 

inreder miljön, de tänker helheten såsom språk, matematisk, social och motorisk utveckling. 

Utemiljön ser pedagogerna som en del av sin verksamhet då mycket verksamhet bedrivs utomhus. 
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De använder skogen, som finns runt knuten, som aktiv del i sin verksamhet. I skogen samtalar de 

om antal kottar, storlekar på kottar och pinnar mm. I inredningen av den inre miljön känner 

pedagogerna att det inte finns något speciellt matematiskt material, utan använder sig av färger, 

pärlor, pussel, spel, samlingar, matsituationer, av och påklädning när de tänker matematik. De ser 

det mer som ett förhållningssätt i barnens vardag. 

Att barnen utvecklar sin matematiska förmåga ser pedagogerna i olika situationer under en dag 

till exempel samlingen där barnen utvecklar sin kunskap i att räkna. I skapandesituationer där 

barnen känner igen färger, börja skapa mönster med pärlor, lego med mera. Pedagogerna ser 

barnens utveckla sin motorik då de är i skogen, genom att barnen övar på att klättra över stora 

stenar, uppför berg och när barnen klättrar över nerfallna träd. Pedagogerna ser att barnen 

samspelar i familjerummet där de hjälps åt att duka tallrikar, glas, bestick i färger. Barnen samspelar 

genom att konstruera olika alster med hjälp av kaplastavar och lego. Pedagogerna talar mycket om 

att barnen tycker om att vara i skapande och konstruktionsrummet och när de nu tänker efter ser 

pedagogerna att barnen använder sig mycket av matematik vilket de inte tänkt så mycket på innan 

de funderat kring våra frågor. Här gör barnen mönster, de använder färger, klipper och klistrar med 

mera.  

 

 Observation, Violens förskola: 

När vi kom till förskolan blev vi bemötta i dörren av pedagogerna som skulle delta i intervjun och 

de visade oss in. Vi började med att gå runt i lokalerna för att observera miljön. Först kom vi in i 

en liten hall där barnen tog av sig sina skor, där fanns skohyllor och torkskåp. Vidare gick vi in i 

kapprummet där barnen hade sina hyllor och krokar utmed väggarna. Sedan kom vi in i ett stort 

rum, där fanns fyra höga bord med stolar. I ena hörnet av rummet stod en hörnsoffa. På väggen 

ovanför fanns ett alfabet med bilder till. I rummet fanns en hylla med böcker, spel, pussel med 

mera som de kunde ta fram när de önskade. Bredvid hyllan fanns siffrorna 1-10 med bilder av det 

antal siffran angav. På golvet stod en låda med duplolego, ett lego för mindre barn. Nästa rum som 

vi kom till var ett skapanderum som avskiljdes med en grind mot det stora rummet. Här fanns ett 

högt bord med stolar och utmed ena väggen fanns skåp utan dörrar så att materialet vat synligt. 

Utmed den andra väggen fanns en diskho med under och överskåp med dörrar. Här fanns material 

så att barnen kunde konstruera olika alster såsom olika pärlor i blandade färger, målarfärger, papper, 

pennor, kritor, saxar, lim, garn mm. Detta rum var ett genomgångsrum till en kort korridor där det 

fanns ytterligare tre mindre rum. I det första rummet fanns en tvåsitssoffa och en hylla med böcker. 

Här fanns också en bandspelare och cd-sagor. 
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I det andra rummet såg vi ett familjerum. Här fanns ett litet bord med fyra stolar, en docksäng 

med 3 dockor i, ett kök med tallrikar, koppar, tallrikar, glas, bestick mm i plast i färgerna röd, gul, 

blå och grön. I det sista rummet såg vi ett bil och konstruktionsrum. Där fanns en bilmatta på 

golvet, en låda med bilar som stod bredvid. Utmed ena väggen fanns en hylla med lådor där det 

fanns kaplastavar, lego och en flexitracksbilbana. Utmed den andra väggen fanns garderober med 

madrasser som användes vid sagoläsning för de äldre barnen. Observationen avslutades i det stora 

rummet. 

 

Intevju, Pionens förskola: 

Pedagogerna som deltog i intervjuen har arbetat många år i förskolans verksamhet och var med 

under införandet av läroplanen och upplever att hela verksamheten har förändrats väldigt mycket. 

Pedagogerna anser att förr var det barnpassning när barnen var på förskolan och nu är förskolan 

den första skolan barnen går i. Detta medför i sig andra krav på pedagoger, material och miljön på 

förskolan. Pedagogerna har de senaste fem åren arbetat mycket med lärmiljöer på hela förskolan. 

Det arbetet har främst riktat sig till att utveckla barnens språkliga förmågor men förskolan har även 

haft matematiksatsningar under de här åren. Då har pedagogerna försökt köpa in material som de 

kan använda i arbetet med att utveckla barnens matematiska förmågor. Pedagogerna nämner att de 

bland annat köpt in olika geometriska former, en våg och olika sorters byggmaterial. Materialet ska 

användas av hela förskolan, som består utav fem avdelningar. Detta betyder att de med jämna 

mellanrum ska flytta på materialet mellan de olika avdelningarna. Pedagogerna upplever att detta 

är svårt, materialet blir lätt kvar på en avdelning och det försvinner mycket saker ur materialet samt 

att en del går sönder. 

De intervjuade berättar att förskolan har timglas som barnen använder vid olika aktiviteter. Det 

kan vara aktiviteter där barnen ska turas om, det blir konkret hur länge man får göra aktiviteten 

och när det är nästas tur. Barnen använder även timglasen för att jämföra, se vilket som är snabbast 

eller långsammast. På detta sätt anser pedagogerna att barnen utvecklar en viss förståelse för tid. 

Genom att använda sig av språket kan pedagogerna göra barnen medvetna om matematiken i 

vardagen. Mycket av matematiken de arbetar med tillsammans med barnen sker i vardagen, 

uttrycker pedagogerna. Situationer som anses som matematiska hos pedagogerna är matsituationer, 

samlingar, den fria leken och städning där pedagogerna försöker vara delaktiga. Pedagogerna talar 

om att barnen sorterar i flera aktiviteter under dagen, som till exempel vid städningen. De benämner 

lägesord som över, under och bakom som exempel i arbetet med barnen. Att tala på ett korrekt 

sätt tillsammans med barnen, anser pedagogerna är ett viktigt redskap i arbetet med att utveckla 

barnens matematik. 
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Barnen i gruppen är indelade i fyra smågrupper när de arbetar på förmiddagarna. Dessa grupper 

heter geometriska former: kvadrat, rektangel, cirkel och triangel. På det viset har barnen lärt sig 

dessa begrepp, säger pedagogerna. Barngruppen har arbetat med formerna genom att gå på 

”formjakt”. Barnen fick i uppdrag att leta olika geometriska former. Att barnen lärt sig detta säger 

pedagogerna att de ser när barnen spontant berättar att de hittat former eller ber om en 

triangelformad smörgås, till exempel. 

Pedagogerna återkommer vid upprepade tillfällen till att det är ett förhållningsätt de arbetar med.  

Det är deras medvetenhet om barns matematiska utveckling som gör att de kan ge barnen grunden 

i deras matematikutveckling, menar pedagogerna. 

En av de intervjuade berättar att de brukar säga till barnen när de arbetar med något matematiskt 

”Nu arbetar du med matematik”. Till exempel när barnen har gjort mönster när de gör halsband 

med pärlor. Det har resulterat i att några barn har förstått innebörden av mönster och kommer och 

frågar om det är ett mönster de har gjort. När pedagogerna får den responsen av barnen så känner 

de att barnen har lärt sig och att de har förstått innebörden av vad ett mönster är. 

 

Obseration, Pionens förskola: 

När vi kom till förskolan fick vi själva gå in och leta reda på pedagogerna. Pedagogerna var inne på 

en angränsande avdelning, som låg intill den vi skulle observera. Pedagogerna hälsade oss välkomna 

och visade var vi kunde hänga av oss. Sedan fick vi själva gå in på avdelningen och göra vår 

observation. 

Observationen startade i hallen som var långsmal med hyllor för barnens käder ut med ena 

väggen och toaletterna låg på motsatt vägg. Längst in i hallen var det en lite större kvadratisk yta 

där det stod ett lågt bord med en riddarborg och ett träd, som feér bodde i, uppepå. I en låda som 

stod på bordet låg riddare, feér och hästar. 

Nästa rum vi kom in i var ett före detta klassrum. Rummet var avdelat med hyllor, som stod på 

hjul, för att göra rummet uppdelat i olika lekmiljöer. Hyllorna var ingefär 150 cm höga och det går 

att se över om man är vuxen men barnen ser inte över. 

Direkt innanför dörren stod ett högt bord med stolar runt. I ett hörn stod en blå soffa och 

framför den låg en stor cirkulär matta, där vi antar att de har samling tillsammans med barnen. I 

hyllan som stod vid soffan fanns många böcker utav olika svårighetsgrad. I hyllan stod även två 

stycken lådor i trä. Drog man ut lådorna fanns det barbiedockor i den ena och kläder till dockorna 

i den andra. På väggen bredvid soffan fanns två stycken hyllplan som satt högt upp, ovanför 

barnens höjd. På hyllorna stod tre stycken gråa plastbackar med lock. På backarna fanns bilder på 

materialet som låg i. I en av lådorna fanns sensoriska block i olika geometriska former. Blocken 



 
 
 

27 
 

hade en träram och i mitten fanns genomskinligt glas som var fyllt med färgade kulor som rörde 

sig om man ruskade dom, en del var fyllda med färgad vätska och några hade transparent färgat 

glas. I den andra lådan fanns saker att mäta volym med. Det var olika sorters mått, kuber i olika 

storlekar och rör, till exempel. Det fanns även en burk med ärtor där i. I den sista lådan låg kugghjul 

i olika storlekar och plattor som kugghjulen kunde byggas/sättas fast på. 

I en annan hörna fanns det ett ”litet kök”. Det fanns ett lågt bord med fyra stolar runt. Två stora 

docksängar, så stora att även barnen kunde ligga i dem, och en dockvagn. Det fanns även en liten 

lekspis och en lektvättmaskin. I tvättmaskinen låg koppar, tallrikar, bestik och kastruller i färgad 

plast. I en hylla låg tre stycken dockor, några väskor och dockkläder. 

Det fanns i rummet ett lågt bord med stolar runt. På bordet stod en låda med lego i. I en hylla 

fanns det pussel i olika svårighetsgrad och spel. Det fanns även bokstäver gjorda i plast och 

magnetbokstäver med tillhörande magnettavlor.  

I det mindre rummet, grupprummet, fanns ett högt bord med stolar runt. I en hylla stod 

färgpennor, tuschpennor, saxar och indianpärlor i en genomskinlig hink. Här fanns papper att rita 

på, pärlplattor och tidningar att klippa i. Det fanns även vattenfärger och penslar. 
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Resultatdiskussion: 

De pedagoger vi intervjuat och vår syn på en matematisk miljö skiljer sig ganska mycket åt. På 

Rosens förskola låg allt material i ett rum i en och samma låda, kan det inspirera barnen till att lära 

och utvecklas? Material som är sorterat och väl synligt borde vara mer inspirerande för barnen att 

utforska. Vi ser att man kan berika miljön på flera sätt för att utmana barnens matematiska 

utveckling. När vi har diskuterat lärmiljöer har vi kommit fram till att vi märker att barnen blir 

nyfikna och intresserade när något nytt händer i rummen på förskolan. Hur kan man ta tillvara 

detta intresse hos barnen? 

När vi observerade de fyra förskolorna såg miljöerna olika ut. Sortering är ett stort ämne på två 

av förskolorna. Liljan och Violens förskolor använde lekmaterialet i allmänhet som 

sorteringsmaterial och hade inget specifikt material för matematikutvecklingen hos barnen. Liljans 

förskola arbetade mycket med sortering i städningen, pedagogerna kallar det pedagogisk städning.  

 Rosen och Pionens förskolor hade begränsat med sorteringsmaterial men talade om sortering 

under intervjun. Det material som pedagogerna på förskolan Rosen beskrev som matematiskt stod 

högt upp därför att det var dyrt. Barnen var tvungna att be om det, vilket betyder att barnen varken 

kunde se eller ta det själva. Då materialet var högt placerat vet barnen inte om att det finns, om 

inte pedagogerna tar ner och erbjuder barnen materialet.  

På Violens förskola känner vi att pedagogerna inte hade något tänk runt just matematik, utan 

de använde sig av det traditionella förskolematerialet. Här hade man inte tänkt kring matematik när 

man inrett avdelningen. Något som Violens pedagoger lyfter fram är utemiljön som ett läranderum 

vilket vi anser konstigt att de andra förskolornas pedagoger inte gör. Vi anser att naturen erbjuder 

många matematiska utmaningar. 

Pionens pedagoger har en annan tanke kring matematik och arbetar med tid, volym, mätning 

och geometriska former mer än de andra förskolorna. Vi kan se att de under en längre tid har 

arbetat med matematik och lärmiljöer då vi kan se ett mer matatematiskt utmanande material i 

deras lärmiljöer än på de andra förskolorna vi besökt.  

Som tidigare nämnts så skriver E Campner & E Persson (2004) om hur miljön sänder ut 

budskap till hur barnen förväntas bete sig och hur miljön ska användas. För att leken ska bli 

betydelsefull menar de att det är viktigt med en tillåtande atmosfär och en miljö som uppmanar till 

lek. Om barnen är tvungna att städa efter varje lektillfälle kan lusten till lek försvinna. 

Med det sätt förskolorna arbetar med bilder och material blir utbudet begränsat för barnen då 

det inte finns så mycket att välja på.  Det ser väldigt snyggt och städat ut ur ett vuxenperspektiv 

men hur ser barnen det?  Pionens förskola skiljer sig här något från de övriga. De har mer material, 

det såg vid första anblicken lite rörigt ut. Tittade man lite mer noggrant såg man att materialet hade 
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en mening. Matematiken genomsyrade rummen som helhet och det fanns många olika matematiska 

utmaningar för barnen. 

I litteraturavsnittet skrev vi att E Johansson & I Pramling Samuelsson (2003) anser att miljön 

ska inredas så att barnens förmågor kan utvecklas. Hur vi ser på miljön och hur vi inreder den 

påverkar barnens utveckling och lärande. Om man har det här i åtanke när man observerar de fyra 

förskolornas lärmiljöer ser vi att huvudsyftet inte har varit att utveckla barnens matematiska 

förmågor när miljön inreddes. Det är endast Pionens förskola som har tänkt på barns 

matematikinlärning när de har inrett förskolans lärmiljöer, de andra pedagogerna talar om ett 

förhållningssätt och materialet har inte varit huvudfokus i deras matematiska arbete med barnen. 

Beträffande matematiken ser alla pedagoger som deltagit i studien det som en del av vardagen 

på förskolan. Pedagogerna uttrycker det på olika sätt och olika tydligt men när vi analyserar 

resultatet av intervjuerna så ser vi att alla har lyft vardagen som en del i matematikutvecklingen 

tillsammans med barnen. Hur de uttrycker sig tillsammans med barnen och vilka aktiviteter som 

genomförs påverkar barnens matematiska utveckling. Matematiken finns i de flesta aktiviteter 

under dagen, anser pedagogerna, lek inne och ute, dukning, städning, att barnen får lägga på mat 

själva och vid av och påklädning.  

Pedagogerna talar om matematik som ett förhållningssätt och en medvetenhet, inte ur ett 

miljöperspektiv, vilket vi inte hade räknat med skulle komma fram i studien. Pionens förskola talar 

om miljön som ett verktyg för lärande. De talar om att de arbetat med lärmiljöer under de senaste 

fem åren vilket de andra inte hade gjort på samma vis. Pedagogerna på Liljan, Rosen och Violen 

talar istället om betydelsen att benämna saker på rätt sätt, bakom framför och så vidare.  

Sheridan, m.fl. (2009) menar att det är viktigt att uppmärksamma barnen på matematiken som 

finns runt om kring dem, i miljön. De menar att matematiken utvecklas i ett samspel med andra 

barn och pedagoger.  

När vi observerade de fyra förskolorna såg vi inte så mycket matematik i utformningen av den 

pedagogiska miljön på tre utav dem. Det som verkar viktigt för pedagogerna var istället deras 

förhållningssätt och hur pedagogerna kommunicerade med barnen. Med förhållningssätt menar 

pedagogerna att de benämner saker på rätt sätt, till exempel former, prepositioner, färger och antal. 

Förhållningssättet är ett arbetsverktyg som genomsyrar hela verksamheten. De pedagoger vi 

intervjuat menar att genom att vara en medveten pedagog kan de ge barnen mycket kunskap runt 

matematiken. Vi ser att pedagogernas syn på kunskapsinlärning grundar sig i ett sociokulturellt 

perspektiv där man lär i samspel med andra och i alla sammanhang under en dag på förskolan. Säljö 

(2000) skriver om hur språk och kommunikation är viktiga i barnens sociala samspel med andra. 

För att ett material ska bli lärande krävs interaktion med andra. 

Pedagogerna har en betydande roll i barnens utforskande och lärande, menar Björklund (2009). 

Barnen behöver få en god grund för att utveckla sitt tänkande och sin matematiska förmåga. De 
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behöver bli medvetna om matematiken, som en del utav sin vardag. Detta sker i möten tillsammans 

med andra, pedagoger och barn samt i problemlösningssituationer som barnen stöter på i sin 

vardag. Vi saknar ett inspirerande matematiskt material som barnen själva eller tillsammans med 

kamrater kan utforska, utan pedagogisk ledning. Ett genomtänkt material lockar, inspirerar och 

främjar barnens matematiska förmågor. Det matematiska material vi sett på de förskolorna har 

varit relativt begränsat, både i mängd och tillgänglighet. 

I Allmänna råd med kommentarer om förskolan (Skolverket, 2013) står det att miljön ska formas 

efter barngruppen och vara föränderlig. Hur miljön är utformad har betydelse för vilken utveckling 

som är möjlig. Även Reis (2011) påtalar att det bör finnas lämpligt material som stimulerar barnens 

matematiska utveckling. Kragh-Müller m.fl. (2012) skriver att det är viktigt att förskolan skapar en 

så inspirerande och utmanande lekmiljö som möjligt. Det bör finnas gott om lekmaterial där det 

finns rikligt med tillfällen att utforska och leka fritt. Ur detta perspektiv anser vi att det är konstigt 

att inte flera utav de förskolor vi besökt arbetar mer med sina lärmiljöer för att utveckla mer 

specifika förmågor hos barnen. Kan detta grunda sig i att i vårt styrdokument Läroplan för 

förskolan 98 rev10 inte nämner något om lärmiljöer utan talar om miljöer som helhet?(Skolverket, 

2010) 

Det matematiska materialet är inte direkt synligt på någon utav förskolorna, förutom på Pionens 

förskola, utan står högt eller ligger i lådor med text på, lådan behöver dras ut för att innehållet ska 

kunna ses.  

Liljans förskola hade ramar i hallen där barnen fick välja rum med angiven aktivitet. Ramarna 

innebar att barnen enligt bilder valde vilket rum de ville vara i. I varje ram satt ett kort på en 

aktivitet, under fanns ett visst antal geometriska former som symboliserade antal barn som fick 

vara i rummet. Barnen hade varsitt fotografi av sig själva, som de satte på en geometrisk form, i en 

av ramarna där barnen valde att vara. Utifrån ett matematiskt synsätt är systemet med att välja rum 

”vid ramarna” positivt. Då bara ett visst antal barn fick vara i rummet får barnen möjlighet att se 

hur många former som är lediga och träna sin antalsuppfattning. Ur ett barnperspektiv blir det 

dock begränsande. Ett litet barn som är impulsstyrt och vill vara i ett rum där det redan är ”fullt”. 

Vad händer då? Hur tänker man om 4 barn leker och vill gå in i ett rum där bara tre barn får vara? 

Vi menar att detta skulle kunna användas för att välja/frysa ut kamrater. Det är något som vi vill 

motverka redan i tidig ålder.  

Hur lärandet hos barnen sker beror på hur läranderummet är utformat och vilka regler som 

finns för barnen. Lärandet är resultatet av en process som är sammanlänkat med vilka aktiviteter 

som barnen erbjuds, menar Björklund (2009). Föremål som finns i barnens omgivning uppmanar 

till aktivitet, alltså är materialet barnen erbjuds av stor vikt när man planerar för barnens lärande. 

Björklund skriver vidare att bara en sak som en knapplåda erbjuder barnen många tillfällen för att 
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utveckla flera matematiska förmågor. Här kan barnen sortera efter färg och form, stor eller liten, 

gruppera och kategorisera. 

 

Sammanfattning resultatdiskussion: 

Vi har i vår studie kommit fram till att det inte är miljön och materialet som pedagogerna framhåller 

som matematiskt. Huvudsyftet har inte varit att utveckla barnens matematiska förmågor när 

pedagogerna har inrett förskolans miljöer. Det är pedagogernas förhållningssätt och medvetenhet 

kring vad matematik innehåller som är det viktiga i deras pedagogik. Det vi har kommit fram till är 

att det är deras arbetssätt, att samtala och reflektera tillsammans med barnen om matematiken i 

vardagen och i materialet som utvecklar barnens matematiska förmågor.  

Det vi har sett är att arbetet kring matematik och lärmiljöer skiljer sig mycket åt mellan de olika 

förskolorna. På tre av förskolorna var det inget specifikt material enbart för matematikutvecklingen 

hos barnen. Där använde de sig av det traditionella förskolematerialet, som pussel, pennor, spel 

och klossar till exempel och hittade matematiken i det. På den fjärde förskolan kunde vi se att de 

inrett miljön ur ett matematiskt perspektiv, där barnen bland annat får möjlighet att väga och mäta 

när de själva vill. Kommer detta att påverka barnens framtida matematiska utveckling?  

Trots att det inte har varit vårt syfte i studien att studera skillnader mellan pedagogernas olika 

utbildning så har vi reflekterat kring betydelsen utav utbildning och erfarenhet hos pedagogerna. 

Vi tycker oss kunna se skillnader i lärmiljöernas utformning och pedagogernas arbetssätt kontra 

utbildning och erfarenhet. Vårt syfte har heller inte varit att undersöka skillnader mellan privata 

och kommunala förskolor. Trots detta har vi reflekterat kring pedagogernas förhållnigsätt på de 

förskolor vi besökt. De pedagoger vi mött på de privata förskolorna har visat ett större engagemang 

kring att informera oss om deras pedagogiska miljöer mot vad pedagogerna på de kommunala 

förskolorna gjorde. 

Läroplan för förskola (Skolverket, 1998) har nu funnits i 17 år och vi anser att det är konstigt 

att utvecklingen av lärmiljöer inte har kommit längre än de gjort. Det som vi anser har utvecklats 

är medvetenhet och förhållningssätt till barns lärande hos förskolans pedagoger.                                 

Framtida forskning:  

I framtiden skulle vi vilja studera resultatet från förskolor som arbetar med olika arbetssätt, en 

förskola med förhållningssätt kring matematik och en med förhållningssätt och materialet som 

resurs i matematikutvecklingen hos barnen. Kan detta komma att påvisa skillnader i kommande 

Pisaundersökningar kring matematiken hos Sveriges 15: åringar i framtiden? 
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Något som även skulle vara intressant att undersöka är om utbildning påverkar pedagogers 

förhållningssätt kring matematik och lärmiljöer. 
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Metoddiskussion: 

Vi upptäckte att det var svårt för pedagogerna att hålla sig till ämnet i samband med intervjuerna. 

Pedagogerna började lätt prata om andra saker i deras verksamhet. Eftersom vi har jobbat länge 

inom förskolan kommer lätt våra egna värderingar in, hade vi inte haft den erfarenheten så hade 

man kommit in lite mer ”tom i tankarna”.  

Att spela in intervjuerna var en bra metod då man såg andra saker när de transkriberades. Det 

gick att backa tillbaka och pausa vilket bidrog till att vi kunde lyssna och analysera det som sades 

mer ingående än om vi bara skrivit ned det pedagogerna sade. 

Vi intervjuade flera pedagoger åt gången, 2 pedagoger på Violen, Liljan och Pionens förskolor 

och 3 pedagoger på Rosens förskola. Vi kan tycka så här i efterhand att det hade varit spännande 

att intervjua en pedagog i taget. Då hade man fått höra mer av vad var och en hade för tankar. Nu 

lutade sig några pedagoger mot andras svar. Positivt kan vara att vi genom intervjuerna ser att 

pedagogerna ser sin miljö ur ett helhetsperspektiv och inte endast utifrån ett ämne vilket innebar 

att barnen har möjlighet att utveckla flera förmågor samtidigt och barnens olika intressen tas 

tillvara. 

 På Liljan och Violens förskolor styrde pedagogerna våra observationer genom att beskriva de 

olika rummen och materialet i dem. Det kan ha påverkat vad vi såg i våra observationer. På Rosen 

och Pionens förskolor observerade vi miljöerna ensamma och förblev på det viset opåverkade utav 

pedagogernas tankar och idéer kring rummens utformning.  

I observationerna tror vi att vår erfarenhet från arbetet kan ha påverkat det vi sett. Vi ser 

matematik i mycket som en novis kanske inte upptäcker.  

 

Arbetsupplägg: 

Vi har under arbetets gång träffats ett flertal gånger på kvällar och helger. Vi har då gemensamt 

arbetat med det vi har skrivit för att sedan fördela uppgifter som var och en har arbetat med. Vi 

har mailat arbetet mellan oss så att båda har varit delaktiga under processens gång. 

Litteraturavsnittet har båda arbetat med på egen hand för att sedan sammanställa det när vi träffats. 

Vi har gemensamt och individuellt sökt efter material, avhandlingar och litteratur genom att söka 

på internet och besöka biblioteket. Observationerna och intervjuerna har båda varit delaktiga i och 

sedan har vi delat uppgiften att transkribera intervjuerna och anteckningar kring observationerna. 

Vi har transkriberat två intervjuer var och skrev rent anteckningarna från observationerna. Sedan 

träffades vi och gjorde analysen tillsammans. När analysen var klar sammanställde vi resultatet av 

vårt arbete i resultat och metoddiskussionen. 
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Bilaga 1 - Intervjufrågor 

 

Examensarbete Lärmiljöer i förskolan med inriktning på matematik, 15 högskolepoäng i 

utbildningsvetenskapligt syfte. 
 

1. Vilken utbildning har du? 

2. När började du arbeta i förskolan? 

3. Har du som pedagog förändrat ditt synsätt kring lärmiljöer under den tid du arbetat inom 

förskolan? 

4. Hur inreder ni er miljö för att främja de yngre barnens matematiska utveckling? 

5. Hur ser ni att barnen utvecklar sin matematiska förmåga? 
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Bilaga 2 - Samtyckesformulär 

 

Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier 

Till berörda deltagare 

Medgivande till deltagande i studien om barns lärmiljöer med inriktning mot matematik. 

Projekt 

Arbetet har som övergripande syfte att undersöka pedagogers förhållningssätt i relation till lärmiljöer 

med inriktning mot matematik i förskolan. 

Metod 

Undersökningen kommer att bestå av ljudinspelade intervjuer och observationer. Om någon av 

deltagande parter inte godkänner att ljudinspelning ägt rum kommer detta raderas omedelbart. 

Genom observationer kommer vi att studera förskolans specifika lärmiljöer. I studien fokuseras inte 

enskilda individer utan helheten av samtliga intervjuer och observationer. 

Resultatredovisning, etik och sekretess 

Undersökningens resultat kommer att publiceras i en examensuppsats och redovisas på seminarier 

samt i universitets databas, DIVA. I uppsatsen kommer inga personer att namnges och i den mån 

namn förekommer, är de fiktiva. Alla personuppgifter och andra uppgifter som möjliggör identifiering 

av individer och plats kommer att hanteras konfidentiellt och under tystnadsplikt i enlighet med 

gällande lagstiftning (Personuppgiftslagen 1998:204). 

Medgivande 

Detta samtyckesformulär ger tillstånd att ljudinspela intervjun samt använda det insamlade 

materialet i undersökningen av ovanstående. 

Medverkan är frivillig och deltagaren/deltagarna kan när som helst under intervjun avbryta sin 

medverkan. 

 Jag vill medverka i studien 

Jag vill inte medverka i studien 

 

Ort och datum _____________________________________ 

Underskrift________________________________________ 

Namnförtydligande_________________________________ 

 

Lena Larsson XXX-XXXXXXX 
Gisela Renman XXX-XXXXXXX 
Handledare: Lizbeth Engström XXX-XXXXXXX 

 


