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1. Inledning och bakgrund 

Matematik kan vara ett ämne som ofta väcker upp känslor hos individen som hör ordet, 

beroende på vilka erfarenheter man har eller vilka möjligheter till tidig förståelse för 

matematik man har fått från sin egen skolgång. Om pedagogen inte har en positiv 

erfarenhet av matematik kan det påverka pedagogens synsätt till matematik och hur de 

synliggör matematiken för barnen. Därför vore det av intresse att undersöka hur 

förskollärare synliggör matematiken, vilket denna studie syftas till att undersöka. 

Pedagoger ska följa och synliggöra barnens läroprocesser samt meningsskapande i 

matematik (Kärre & De Ron, 2016). Detta ställer höga krav på pedagogerna eftersom de 

behöver identifiera och förstå den matematik barnen använder.  Pedagogen behöver ha 

fördjupade kunskaper om vad det innebär att lära ut matematik och hur barn tänker 

matematiskt, detta för att kunna arbeta med barnens lärande i matematik (Björklund & 

Palmér, 2018). Vidare behöver pedagogen utmana barnens lärande och följa deras 

lärandeprocess. I läroplanen står det följande: ”Förskolan ska ge varje barn 

förutsättningar att utveckla förmågan att använda matematik för att undersöka, reflektera 

över och pröva olika lösningar av egna och andras problemställningar” (Skolverket, 2018, 

s 14).  

Enligt Björklund & Palmer (2018) blir barn trygga och socialt kompetenta genom 

kunskaper. Kunskap bidrar med att världen blir mer begriplig. När barn matematiserar, 

det vill säga när barn behöver se världen i ett matematiskt ljus, blir aktiviteter, lekar och 

andra människors handlande mer begripliga. Matematikundervisningen i förskolan 

handlar om att barnen får utveckla sina matematiska förmågor och färdigheter samt möta 

matematik som utvecklar deras lek och erfarande (Björklund & Palmer, 2018). Små barn 

är hela tiden upptagna med att utforska sin omvärld (Doverborg, 2013). I en 

småbarnsavdelning kan man identifiera hur barnen urskiljer, jämför, ordnar och utforskar 

byggklossorna. Dock behöver barnen sina pedagoger som utmanar deras nyfikenhet och 

förståelse för språk, kommunikation och matematik. Pedagogernas uppgift är att lyssna, 

uppfatta och försöka förstå de tankar som barnen ger uttryck för (Sterner, 2013). De ska 

också skapa möjligheter, vägleda samt utmana barnens tankar och idéer.  
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”Barn som vistas i en miljö som erbjuder tankemässiga utmaningar, utvecklas och skapar 

förutsättningar för lärande på ett helt annat sätt än barn, som inte levt i denna form av 

miljö” (Sterner, 2013, s 68).  

Barn har olika erfarenheter av matematiska begrepp, och har därför en individuell 

förståelse av dessa (Doverborg & Pramling Samuelsson, 1999). Grunden för lärandet i 

förskolan, är att låta barn få uppleva olika aspekter av matematik, samt successivt erövra 

begreppen genom att pedagogerna hjälper barnen att sätta ord på sina erfarenheter. Till 

exempel när barnen får utforska geometriska objekt, och finner sambanden av dessa som 

därefter uttrycks verbalt. Det är oftast genom lek som barn utforskar och försöker förstå 

sin omvärld (SOU, 1997:157). Därför går det knappast att skilja lärandet från lek. Att 

kunna förstå rummets egenskaper är fundamentalt för att utveckla förståelsen för 

matematik. I barnens vardag finns det flera olika tillfällen att öka deras matematiska 

förståelse. Detta kan man göra genom ett lekfullt sätt där barn får möjligheten att uppfatta 

och uttrycka antal, att sortera, att jämföra och ordna efter storlek, vikt, volym och längd. 

Dessutom genom att kunna skapa olika mönster och enklare geometriska former, 

upptäcker barnen matematiken. Barn utvecklar matematiken som ett språk genom att 

införa de olika matematiska begreppen till en del av sin erfarenhetsvärld (SOU, 

1997:157).  

I SOU (2004:97) beskrivs det att småbarnets första erfarenheter av matematik kan vara 

avgörande för barnets synsätt, tankar och fortsatta skolgång. Vidare framhävs det i 

utredningen vikten att upptäcka om barn behöver stöd i sin matematiska utveckling, både 

för individen och för samhället. Det är flera elever i grundskolan som inte når målen i 

matematik och får betyget icke godkänt. I senare internationella mätningar har 

kunskaperna inom matematik, i ett längre tidsperspektiv, hos svenska elever sjunkit 

(Björklund & Palmér, 2018).  Dessutom har man även identifierat att kunskapsgapet i 

matematik ökar mellan barn från olika socioekonomiska bakgrunder. Det finns ett ökat 

behov av individer med matematikkunskaper i dagens samhälle. Samtidigt verkar det 

saknas intresse hos många barn och ungdomar för utbildningar med matematikinriktning. 

Problemet uppfattas som stort för vissa yrkesgrenar, så stort att initiativ har tagits för att 

förstärka undervisningen i matematik redan i förskolan. Enligt Björklund & Palmer 

(2018) har Kungliga ingenjörsvetenskapsakademin (IVA) och Sveriges ingenjörer 
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genomfört konferenser och utbildningar riktade mot matematik i förskolan. Förskolan har 

en väsentlig betydelse för barnens utveckling (Doverborg, 2013).  

Utifrån bakgrundsinformationen kan man förstå vikten med arbetet av matematik i 

förskolan för barnens fortsatta skolgång samt samhällets framtid. Därmed förstärks denna 

studies relevans och undersökningen av synliggörandet av matematik kan bidra med 

viktiga slutsatser.   

1.1 Syfte 

Syftet med denna kvalitativa studie är att skapa en inblick i hur nyutexaminerade 

förskollärare uppfattar deras synliggörande av matematik i förskolan. Studien syftar även 

till att undersöka vad förskollärarna anser att matematik kan innebära i förskolan.  

Utifrån detta ställs följande frågeställningar: 

o Hur uppfattar förskollärare att de synliggör matematik i förskolebarnens vardag? 

o Hur tolkar förskollärare begreppet matematik i förskolan? 
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2. Litteraturgenomgång 

I denna del presenteras tidigare forskning och teoretiska utgångspunkter som är relevanta 

i relation till studien.  

2.1 Teoretiskt perspektiv 

I denna studie kommer ett sociokulturellt perspektiv användas för att analysera studiens 

resultat. Enligt detta perspektiv sker lärande och kunskap i samspel med andra (Säljö, 

2014). Lärande är en aspekt av all mänsklig verksamhet. Det finns i varje handling, samtal 

eller händelse en möjlighet att individer tar med sig någonting som man kommer att 

använda i en framtida situation (Säljö, 2014). Vygotskij anser att lärande och utveckling 

beror på samspel med andra individer och de verktyg som individerna använder för att 

forma deras egen bild av verkligheten (Vygotskij, 1999). Inom det sociokulturella 

perspektivet har termerna redskap och verktyg en speciell betydelse. Verktyg eller 

redskap är de resurser, fysiska eller språkliga/intellektuella, som individen har tillgång 

till och som individen använder när hen förstår sin omvärld och agerar i den. Genom 

kommunikation skapas de sociokulturella resurserna och förs vidare. De intellektuella 

redskapen hjälper individer att hantera vardagen i praktiska sammanhang. Till exempel 

genom att kunna räkna, kan individer hantera pengar och avgöra om man har råd att köpa 

ett hus. Genom att kunna läsa, kan individen följa instruktioner, följa vad som händer i 

världen och använda kartor. De intellektuella redskapen hjälper på det sättet individen att 

lösa praktiska problem. På liknande sätt hjälper de fysiska redskapen individen, redskap 

i form av datorer, kompasser, telefoner och mikroskop. Att kunna tänka och lära handlar 

om att behärska sådant som ligger bortom människans egen kropp och hjärna. Det finns 

ett samlingsnamn för alla resurser som finns delvis hos individen, delvis i sociala 

interaktioner och delvis i den materiella omvärlden, dessa resurser kan man kalla för 

kultur (Säljö, 2014). Begreppet kultur innebär den uppsättning av idéer, värderingar, 

kunskaper och andra resurser som man anskaffar genom interaktion med omvärlden. I 

kulturen ingår det olika fysiska redskap, artefakter, som vardagen är fylld av. Kulturen är 

därför både materiell och immateriell. Mediering är ett annat centralt begrepp inom det 

sociokulturella perspektivet. Begreppet förklarar samverkan mellan individer och 

artefakter som individer använder för att förstå och agera i omvärlden (Säljö, 2014).  
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Den sociokulturella synen på lärande stämmer överens med förskolans läroplan gällande 

kunskap och lärande. I läroplanen för förskolan står det att samspelet mellan barnen är en 

betydelsefull och aktiv del i barnens utveckling och lärande i förskolan. Undervisningen 

ska baseras på att barnen lär tillsammans och av varandra i samspelet mellan vuxna och 

barn (Skolverket, 2018). Arbetslaget ska vara uppmärksamma på alla barnens möjligheter 

till interaktion mellan enskilda barn, i barngruppen och med de vuxna. För att kunna 

utveckla tankar och förståelse måste barnen ha möjlighet till samtal och aktivt använda 

språket. Lev Vygotsky ansåg att språket är en del av begreppsutvecklingen och delade in 

begreppsutveckling i begreppsinnehåll och begreppsuttryck (Devold, 2009). 

Begreppsinnehåll är alla tankar, idéer och erfarenheter som man kopplar till ett begrepp. 

Begreppsuttryck är det språk vi använder för att symbolisera tankar och meningar, 

erfarenheter, tal, kroppsspråk, skrift eller språk.  

Enligt Björklund & Palmér (2018) kan barn delta i lekar, spel och olika aktiviteter tack 

vare sina förmågor och färdigheter. Dock är det när barn deltar i lekar, spel och aktiviteter 

tillsammans med andra barn samt pedagoger, som lärandet sker i hur man gör. Detta kan 

man tydligt identifiera när de spelar ”Fia med knuff”. Initialt får man delta och göra som 

de andra barnen samt lära sig spelreglerna. När man sedan har lärt sig spelreglerna kan 

barnet sedan komma på sina egna strategier. Detta gör att barnet får in sina spelpjäser 

snabbare i mål och får chansen att vinna (Björklund & Palmér, 2018).  När barn samspelar 

med andra mer kunniga barn, lär de sig nya sätt att delta och lösa problem. Barn utvecklas 

i samspel med andra och deras förståelse utvecklas för de samband och principer som 

råder i olika sammanhang. Samspelet är inte bara en metod som kan stödja lärandet och 

utvecklingen utan samspelet i sig är lärandet och utvecklingen (Säljö, 2014).  

2.2 Matematik i förskolan 

Hypotetiskt sett borde matematiken definieras som en del av vardagliga situationer. 

Denna hypotetiska definition av matematik i förskolan kan kopplas med Kärres & De 

Rons (2016) definition, där de också anser att matematik är något som används i 

vardagen. Matematik kan beskrivas som vetenskapen om strukturer, mönster och logiska 

relationer. Det finns dock också andra definitioner av matematik, där det bland annat 

definieras som en abstrakt och generell vetenskap om tal (Kärre & De Ron, 2016). Vad 

matematiken i förskolan ska bestå av beskrivs det följande i läroplanen: ”Utveckla 

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

(Skolverket, 2018, s 14). Det framstår också i läroplanen hur barnen bör få möjlighet att 

undersöka matematik (Skolverket, 2018). Matematik är ett innehåll i förskolan som 

funnits redan från början, vilket har djupa rötter i förskolans tradition (Pramling 

Samuelsson & Asplund Carlsson, 2003). Barn ska få möjlighet att undersöka och pröva 

sig fram, tillsammans med andra barn eller enskilt. Dessutom ska de få möjlighet att 

resonera och sätta ord på sina upplevelser, vilket är avgörande aspekter för barnens 

lärande kring matematik. Matematik i förskolan kan innebära att barnens möjligheter till 

att lära matematik inte sker enbart vid lärarledda aktiviteter, utan att det handlar om att 

pedagogerna synliggör den matematik som finns i barnens vardag, dvs i leken, rutinerna 

och temat (Doverborg, 2000). Pedagogerna ska också ge möjlighet för barnen att 

dokumentera och reflektera över denna matematik genom att aktivera barnens 

metakognition (Doverborg, 2006; Pramling Samuelsson, 2003). Genom att använda 

pedagogisk dokumentation får både barnen och pedagogerna syn på det 

matematiklärande som sker i verksamheten (Thorén, 2013). Dokumentationen bidrar till 

att pedagogerna kan blicka tillbaka och se vilken utveckling som skett i barnens lärande.  

Enligt Bishop (1991) är matematik något som har skapats utifrån den kultur och det 

samhälle människorna lever i. Bishop (1991) finner likheter mellan kulturer och 

samhällen, och har identifierat olika matematiska aktiviteter som är gemensamma för 

många kulturer. Det finns sex olika kategorier man kan använda för att beskriva 

matematiken i förskolan: Lek och spel, samtala och förklara, räkning, mätning, 

lokalisering och form. Kategorierna lek och spel samt samtala och förklara, sker i samspel 

med andra (Devold, 2010). I lek och spel är det viktigt att ha matematisk förståelse. Den 

här typen av aktiviteter följer man specifika spelregler. För att berätta varför något är som 

det är så behöver man samtala eller förklara kring ämnet. Räkning och mätning handlar 

om tal, men på olika sätt. Räkning handlar om att komma fram till ett antal, medan 

mätning handlar om att beskriva olika storheter med hjälp av olika begrepp eller genom 

räkning och tal. Storheter kan beskrivas med ord som stor eller liten, eller så räknar man 

antal mätenheter. Lokalisering och form handlar om avstånd och rumsförhållanden. Att 

kunna lokalisera innebär att kunna beskriva hur ett föremål är placerat i rummet, samt att 

kunna hitta fram och att orientera sig. Lokalisering innebär hur föremål är placerade i 

förhållande till varandra. Form fokuserar på former och hur något ser ut, där dessa kan 

användas, beskrivas och skapas. För att barnen ska kunna utföra en räkneoperation krävs 
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det att de har matematikkunskaper (Andersson & Hägg-Svensson (1995). 

Matematikkunskaperna kan identifieras till exempel när barnen använder sig av rim och 

ramsor med räkneord i. Man kan se barnens matematiska kunskaper även när de leker 

affär, när de får räkna antal barn i samlingar och vid dukning då barnen räknar bestick 

och tallrikar, samt när barnen rättar andra som räknar och sig själva. Vidare även när de 

använder ordningstal och när de har ord för matematiska företeelser. 

2.3 Förskollärarens roll 

Barn behöver engagerade och kunniga pedagoger för att ta sig in i matematikens värld. 

De behöver pedagoger som hjälper dem att erövra matematikens värld och att utveckla 

en tilltro till sin egen förmåga och sitt kunnande (Doverborg, 2006; Kärre & De Ron, 

2016). Det finns forskning som visar att barn som får möjlighet att reflektera och uttrycka 

sina tankar i ord och handling, bidrar till positiva effekter i förskolan. Detta i form av mer 

utvecklad förståelse, både för det egna lärandet och för olika aspekter av matematik. Att 

lära sig matematik innebär att man förstår och använder denna förståelse att lära sig lösa 

problem och öva sig i matematik (Devold, 2009). Förskolans verksamhet bör planeras så 

att barnen får matematiska erfarenheter. Både under aktivitetens gång och efteråt kan 

barnen och pedagogerna samtala om vad barnen har gjort, lärt sig eller upptäckt. 

Pedagogerna ska vara goda förebilder, väcka barnens nyfikenhet och lust att lära, den 

lusten har barnen med sig livet ut (Andersson & Kowalski, 2010; SFS 2010:800). Detta 

betyder att pedagogerna i förskolan är viktiga personer för barnen. Hos barnen finns det 

redan ett matematiskt tänkande vid födseln och pedagogerna skapar förutsättningar för 

att utveckla det (Andersson & Kowalski, 2010). Det finns forskning som påvisar att 

pedagogernas uppfattningar om matematik påverkar deras sätt att se på deras uppdrag och 

sättet de utför det (Doverborg & Emanuelsson, 2006; Kronkvist, 2003). Det finns även 

forskning som visar att pedagogen är den mest betydelsefulla resursen för barns lärande 

(Björklund & Franzén, 2015).  

I nutida forskning beskrivs kunskap ofta som en relation mellan individen och omvärlden 

(Björklund Boistrup, 2006). Utifrån detta synsätt är det i relation till omvärlden som barn 

visar, tänker och använder matematik. Kunskap skapas således i ett samspel mellan barnet 

och omvärlden. Vad barn lär sig och visar i olika situationer är kopplat med den specifika 

situationen, miljön, materialet och andra människor som deltar i lärandet. Det är därför 

viktigt att förskollärare skapar möjligheter för barnen att erfara matematik i olika 
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situationer och därefter fångar den kunskapen som barnen uppvisar. Det finns även 

forskning som betonar att det är en nödvändighet att barnen får fundamental förståelse 

för tal, antal, mätning, förändring, rum och form. Detta för att barnen ska kunna ta del i 

fortsatt matematikundervisning och utveckling av sina färdigheter i matematik under den 

obligatoriska skolgången (Björklund, Pramling Samulsson & Reis, 2019).   

2.4 Lek och lärande 

När pedagogen initierar leken finns det stora möjligheter till ett matematiskt utforskande 

men även när barnen leker utan pedagogens medverkan (Björklund Boistrup, 2006). Lek 

är en central aspekt i förskolans verksamhet och är grunden till barnens utveckling, vilket 

innebär att man inte kan särskilja leken från lärandet (Pramling Samuelsson & Asplund 

Carlsson, 2003). I läroplanen för förskolan står det följande: 

Lek är grunden för utveckling, lärande och välbefinnande. Lek kan också utmana och 

stimulera barnens motorik, kommunikation, samarbete och problemlösning samt förmåga 

att tänka i bilder och symboler. Därför är det viktigt att ge barnen tid, rum och ro att hitta 

på lekar, experimentera och uppleva. 

 (Skolverket, 2018, s 8) 

Det sker ett viktigt lärande i leken. Barnen utvecklar sitt lärande genom att integreras 

tillsammans och därmed läras av varandra. Detta lärande sker tidigt och kan utveckla 

andra aspekter i samband med matematik, till exempel kan det handla om att barn i 

leken utvecklar tankar om rättigheter, delaktighet och inflytande (Pramling 

Samuelsson & Asplund Carlsson, 2003). Barnen ska i förskolan genom lek och 

vardagsaktiviteter få möjlighet att utveckla sin matematiska kompetens. Det är i leken 

som man tänker ut, hittar på och prövar vad som kan hända. Denna förmåga att kunna 

tänka och resonera sig fram till en hypotes, är inom matematiken, en central del av den 

matematiska kompetensen (Devold, 2010).  

Barnen använder matematiska aktiviteter i lekar, men det betyder inte att de per automatik 

utvecklar ett matematiskt kunnande (Kärre & De Ron, 2016). Pedagogerna måste stödja 

deras utveckling genom att synliggöra den matematik barnen använder samt fundera på 

hur de kan utmana deras lärande. Pedagogerna måste kunna inta barnens perspektiv och 

försöka förstå hur barnen upplever och uppfattar omvärlden, samt vad de undersöker. 

Lärandet för barnen handlar om att skapa mening och förståelse om sin omvärld. Detta 
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genom att de själva prövar att utforska olika händelser. Barn kan i samspel med andra 

göras uppmärksamma på att omgivningen kan beskrivas med hjälp av olika matematiska 

begrepp och föreställningar (Devold, 2010).  

3. Metod 

I följande del beskrivs studiens metod, urval, genomförande, tillförlitlighet, analysmetod 

och etiska överväganden.  

3.1  Val av metod 

Utifrån studiens valda frågeställningar implementerades en kvalitativ forskningsmetod 

för att få djupgående information som kan besvara syftets frågeställningar (Denscombe, 

2016).  Detta skedde i form av forskningsintervjuer där man erhöll data kring individers 

uttalanden om vad de genomförde, förmodade samt vilka åsikter de yttrade. I relation till 

studien syfte är denna metod essentiell till att inhämta kunskaper om specifika 

uppfattningar och erfarenheter från särskilda grupper, vilket Denscombe (2016) även 

anser. Vid kvalitativa metoder är det fokus på hur och varför, man går mer på djupet 

(Rienecker & Stray Jørgensen, 2018).  

Studien utfördes genom semistrukturerade intervjuer, vilket innebär att forskaren hade en 

färdig lista med ämnen som skulle behandlas och frågor som skulle besvaras 

(Denscombe, 2016). Det fanns även utrymme för öppna svar där den intervjuade fick 

möjlighet att utveckla sina synpunkter. 

Denna typ av intervju som studien behandlade var en personlig intervju, vilket innebär 

att ett möte mellan forskare och den intervjuade försiggick (Denscombe, 2016). 

Anledningen till att denna metod valdes var för att forskaren mötte en person i taget, 

vilket gjorde det lättare att hitta en lämplig tid för båda parterna. En annan fördel var att 

den information som erhölls kom endast från en källa, det vill säga den intervjuade. Det 

blev även smidigare att transkribera en inspelad intervju när samtalet involverade bara en 

deltagare. Således blev intervjuerna inspelade eftersom ljudupptagningar erbjuder en 

permanent och nästintill en exakt dokumentation (Denscombe, 2016). En intervjuguide 

inspirerat av Fejes & Thornberg (2017) användes för att på ett tydligt sätt kunna 

kategorisera frågor, så att man kan besvara på frågeställningarna, se bilaga 8.3 

(Denscombe, 2016; Fejes & Thornberg, 2017). En intervjuguide innehåller ett antal 
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teman med frågor som man ställer till varje deltagare. Det ska vara tillräckligt många 

frågor så att fenomenet man studerar blir bra belyst (Denscombe, 2016). Intervjuerna 

skedde i pappersform, det vill säga deltagaren fick pappret i handen med frågorna, så att 

de kunde läsa frågorna flera gånger, samtidigt som intervjun spelades in. Detta minskar 

risken för att de missförstår någon fråga (Denscombe, 2016). De får även tid att tänka 

efter när de läser frågorna. En nackdel med transkriberingen av intervjun, är att det är 

tidskrävande.  

En ytterligare nackdel med intervju som tillvägagångssätt är att det är mycket krävande 

för forskaren och den intervjuade (Holme & Solvang, 1997). Forskaren måste ha stor 

förmåga att kunna sätta sig in i och förstå hur den intervjuade uppfattar eller upplever 

något. Forskaren måste kunna förstå och följa upp de problemområden som den 

intervjuade berättar, för att kunna få fram intressanta och viktiga fakta. Det är viktigt att 

inte påverka den intervjuade med sina egna uppfattningar. Ickeverbala reaktioner hos den 

intervjuade ska också noteras. Forskaren måste hela tiden vara uppmärksam och öppen 

för att samtalet inte ska kännas tvunget utan att det istället ska kännas spontant.  

3.2 Urval 

I denna studie intervjuades tre förskollärare. De intervjuade valdes i nordvästra Skåne 

och ett subjektivt urval gjordes, vilket innebär att forskaren har en viss förtrogenhet om 

de företeelser eller personer som ska undersökas (Denscombe, 2016). En nackdel med att 

intervjua någon man känner sedan tidigare är att det kan skapas speciella förväntningar. 

Detta kan leda till att de intervjuade försöker leva upp till de förväntningar som de tror 

forskaren har, istället för att uttrycka de uppfattningar de egentligen har (Holme & 

Solvang, 1997). Därför måste man försöka få fram personens egna uppfattningar genom 

att gå in i rollen som den intresserade lyssnaren.  

I studien valdes tre nyutexaminerade förskollärare för intervjuerna med max två års 

erfarenhet. Anledningen till detta är för att undersöka hur de uppfattar att de använder sig 

av den ”färska” kunskapen i praktiken. Förskollärarna arbetar på olika förskolor. För att 

kunna få en tydligare bild av deltagarnas bakgrund så har det infogats en tabell nedanför 

(Tabell 1).  
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Tabell 1: Undersökningsgrupp 

Område Namn Tog examen år Arbetat som förskollärare i antal år 

1 Emma 2018 Snart 2 år 

2 Sara 2019 Snart 1 år 

3 Rebecca 2019 Snart 1 år 

Urvalet av undersökningsgrupperna är en avgörande del av undersökningen (Holme & 

Solvang, 1997). Om man har fel personer i urvalet kan det leda till att hela 

undersökningen blir värdelös i relation till studiens syfte. 

3.3 Genomförande 

Uppstarten för denna studie var att finna relevant litteratur som styrker studiens syfte. 

Forskning kring matematik har funnits med hjälp av sökverktyget ”Summon” samt Diva 

portal. De sökord som användes var ”mathematic”, ”preschool”, ”education” och 

”children”. Ängelholms stadsbibliotek var också en källa där man kunde hitta ett brett 

utbud av litteratur och referenser.  

Innan undersökningen påbörjades gjordes det tre pilotstudier för att inhämta kunskap 

kring intervjufrågornas tydlighet. Detta skapade möjligheter att omformulera frågorna 

ifall de uppfattades svåra eller otydliga för de intervjuade. Varje förskollärare fick ett 

missivbrev i förväg inför samtliga intervjuer (se bilaga 8.1). Inför de ordinarie 

intervjuerna fick man försöka hitta en miljö där dessa kunde hållas ostört. Det planerades 

även hur intervjuaren skulle placera sig själv så att man fick en bra ögonkontakt med den 

intervjuade. Vidare planerades var man skulle lägga mobilen så att ljudet av intervjuerna 

blev så tydligt som möjligt. Intervjun påbörjades genom att ställa mer allmänna frågor till 

deltagaren och sedan övergick frågorna till mer specifika frågor. Deltagarna 

informerades, innan intervjun påbörjades, att det är deras erfarenheter och upplevelser 

som är viktiga och att det inte handlar om vad som är rätt eller fel.  Med hjälp av 

intervjuguiden kunde man på ett tydligt sätt kategorisera frågorna, för att kunna få svar 

på studiens syfte. Det är viktigt att deltagarna använder sina egna ord för att beskriva sina 

erfarenheter (Denscombe, 2016). Intervjun skedde i pappersform, deltagarna fick pappret 

i handen med frågorna. Deltagarna kunde läsa frågorna flera gånger samtidigt som 

intervjun spelades in. 
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3.4 Tillförlitlighet 

Hög validitet uppnåddes då frågorna som ställdes i intervjun handlade om studiens syfte 

och frågeställningarna (Denscombe, 2016). Validitet innebär att datainsamlingen är 

relevant för forskningen, det vill säga att man undersöker om den forskningsfråga man 

ställt. För att uppnå en hög validitet användes det relevanta intervjufrågor i relation till 

studiens syfte. Reliabilitet i en undersökning visar hur bra mätinstrumentet är. Den 

behandlar studiens tillförlitlighet och ifall studien är korrekt gjord, det vill säga att 

mätningarna är korrekt gjorda. Därmed kan det vara fördelaktigt att undvika möjliga 

felkällor, vilket grundar på den pilotstudie som genomfördes.  

3.5 Analysmetod 

En kategorisering genomfördes av det insamlade materialet, vilket betyder att det 

bearbetas och sorteras i kategorier (Fejes & Thornberg, 2015). Detta medför att man får 

en klar översikt över materialet som återkopplas till studiens syfte. Resultatet har 

analyserats med hjälp av några begrepp från det sociokulturella perspektivet, begreppen 

är kommunikation, samspel, artefakter och mediering. Första steget av analysen var att 

noggrant läsa transkriptionen av varje intervju för att finna likheter och skillnader (Fejes 

& Thornberg, 2015). Samtidigt som texten lästes så skrevs det även anteckningar om de 

tankar och reflektioner som uppstod i ett Word-dokument. Därefter skrevs intervjuerna 

ut med olika färg på texten för att lättare kunna särskilja de åt och sedan klipptes de olika 

delarna ut. 

Andra steget var att dela in texten i olika kategorier (Fejes & Thornberg, 2015). Det 

undersöktes efter likheter, vad som hörde ihop och vad som skiljdes åt. När resultatet 

hade bearbetats plockades vissa citat och dessa lades till i de olika kategorierna för att 

kunna få en överblick kring deltagarnas egna ord och formuleringar. Därefter döptes de 

olika kategorierna utifrån textens sammanhang och innehåll.  

3.6 Etiska ställningstanden  

Det är viktigt att tänka på forskningsetiska principer när man genomför en studie 

(Vetenskapsrådet, 2002). De fyra grundkraven är informationskravet, samtyckeskravet, 

konfidentialitetskravet och nyttjandekravet.  
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Informationskravet uppfylldes genom att deltagarna fick korrekt information kring 

undersökningens syfte och metod, samt om deras roll i forskningsstudien. De fick även 

information om att undersökningen är frivillig och att de när som helst kan avsluta sin 

medverkan. Samtyckeskravet uppfylldes då deltagarna fick information om att de själva 

bestämmer när/om de vill bli involverade i forskningen. Ytterligare fick deltagarna 

genom konfidentialitetskravet information om att alla involverade ska anonymiseras och 

att fiktiva namn kommer att användas istället. Eftersom deltagarna har informerats om 

vad deras medverkan kommer att användas för, syftet med forskningen och vad resultatet 

kommer användas till uppfylldes nyttjandekravet. Vidare fick de även information om att 

samtliga uppgifter om enskilda personer och deltagare i studien enbart får användas i 

forskningssyfte.  
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4. Resultat 

I denna del presenteras resultatet som har kommit fram ur de transkriberade intervjuerna. 

Resultatet har kategoriserats utifrån studiens frågeställningar. Med hjälp av ett antal 

begrepp ur det sociokulturella perspektivet, har resultatet analyserats. Begreppen är 

kommunikation, samspel, artefakter samt mediering. Alla deltagare har tilldelats fiktiva 

namn enligt följande: Emma, Sara och Rebecca.  

4.1 Hur uppfattar förskollärare att de synliggör matematik i 

förskolebarnens vardag? 

I kommande avsnitt redovisas de fyra kategorier som har kommit fram ur de 

transkriberade intervjuarna. Kategorierna som har kommit fram är: Matematik i 

vardagen, utmana barnens matematiska tänkande, matematiska aktiviteter och 

förskollärarnas krav på sig själva.  

4.1.1 Matematik i vardagen 

Alla deltagare anser att matematiken kommer in i både spontana och planerade 

situationer. Förskollärarna anser att de synliggör matematiken för barnen genom samtal. 

Ytterligare har det framkommit ur intervjusvaren att förskollärarna uppfattar att de 

matematiska begreppen används varje dag i olika situationer.  

Förskollärarna menar att de använder matematik dagligen. 

Vi räknar hur många barn man är den dagen tillsammans och vi har deras siffror på deras 

födelsedagar som alltid är uppe på väggen, sen också vid spontana samtal man har med 

barnen och pratar om det (Emma) 

Förskollärarna använder sig av olika verktyg/redskap för att samtala om matematik, 

verktyg som till exempel böcker, billeksaker, olika former och bilder. 

I vardagliga situationer, såsom när barnen leker med bilar, så räknar man bilarna med dem 

och sorterar dem i olika storlekar, den bilen är stor eller liten, bred eller smal (Rebecca) 

4.1.2 Utmana barnens matematiska tänkande 

Förskollärarna anser att man utmanar barnens matematiska tänkande genom att prata om 

matematik och att benämna de olika matematiska begreppen. De menar också att man ska 

försöka få dem tänka matematisk utan att säga att det är matematik. En förskollärare 
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talade om vikten av att planera verksamheten som får barnen att reflektera kring 

matematik.  

Sen tänker jag också att genom att ha siffror uppsatta på väggen så utmanar man deras 

matematiska tänkande, även om jag inte ställer någon fråga eller säger något till dem 

(Emma) 

Förskollärarna anser att man utmanar deras matematiska tänkande i både planerade och 

spontana situationer genom att samtala och ställa följdfrågor.  

Återigen prata om det, liksom väldigt mycket till exempel inte säga kan du lägga den där 

borta, utan säga kan du lägga uppe på och kan du ta två saxar och sådana lite enklare 

grejer. Att försöka få dem tänka matematiskt även om man inte säger att det är matematik. 

Ja men väldigt mycket att prata om det och att hela tiden försöka få in det i den vardagliga 

leken i alltihopa för det finns ju överallt (Sara)  

4.1.3  Matematiska aktiviteter 

Vid intervjuerna har det framkommit att förskollärarna anser att de har mest spontana 

matematiska aktiviteter med barnen. 

Det blir mest vid spontana aktiviteter. Till exempel när man leker med bilar med barnen så 

räknar vi och sorterar dem efter storlek och färg (Rebecca) 

Deltagarna menar att det är oftast vid spontana aktiviteter som man kan få in matematik 

lättast. Det framkom från förskollärarna i intervjuerna att de inte har så mycket fokus att 

planera matematiska aktiviteter, endast en av deltagarna hade en planerad matematisk 

aktivitet nästan dagligen med barnen. 

Vi brukar ha sådana uppdragskort. Där dem ska, beroende på vilken ålder det är, har jag 

det med 1-åringar, så är det mer ”kan du hämta en bil, kan du hämta en legobit, kan du 

hämta två klossar”. Men med de lite äldre barnen så säger jag ” kan du hämta en röd bil 

och lägga den under soffan” (Sara) 

Av intervjuerna framkom det att matematik sker dagligen i olika situationer, i lek och 

olika vardagsaktiviteter såsom vid påklädning, dukning och samlingar. Det framkom 

även att förskollärarna anser att det är i dessa olika aktiviteter som barnen får tänka till, 

hitta på och pröva vad som kan hända och utveckla deras matematiska kompetens.  

Men också vid på och avklädning, när de ska ta på sig skor och hämtat bara en sko så 

förstår dem att de behöver en sko till när vi säger till (Rebecca) 
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4.1.4  Förskollärarnas krav på sig själva 

Det framkom av intervjuerna att förskollärarna anser att det är viktigt att samtala om och 

reflektera kring matematik. De anser även att det är viktigt att benämna de matematiska 

begreppen så som det är. Förskollärarna anser också att man ska försöka ställa frågan till 

barnen så att de kan förstå. 

Alla de svåra matteorden, får man alltid tänka på att man alltid ska säga de orden så som 

de heter. Fast det är svårt så ska man alltid nämna det för barnen (Emma) 

En av förskollärarna uttryckte sig att man ibland inte har svaret och att då ska man försöka 

bli medforskare istället och ta reda på informationen tillsammans med barnen. Deltagaren 

uttryckte sig även att om man utgår från läroplanen så är det dem kraven man ställer på 

sig själv. 

Ibland så har man inte en susning men då tänker jag att då kan man vara medforskare 

istället och söka upp info tillsammans. Men rätt så ofta ställer jag nog höga krav på mig 

själv att jag ska kunna. Man får försöka tänka på att jag inte måste kunna allt. Fast 

samtidigt vilka krav jag ställer på mig själv, utgår man från läroplanen så är det dem 

kraven jag ska ställa på mig själv (Emma) 

4.2  Hur tolkar förskollärare begreppet matematik i förskolan? 

I följande avsnitt redovisas resultatet av följande fem kategorier: matematiska begrepp, 

vad är matematik, i vilka situationer ser förskollärarna matematik, reflektera över 

matematik och hur samtal gynnar barnens matematiska tänkande.  

4.2.1 Matematiska begrepp 

Samtliga förskollärare anser att det är viktigt att benämna de riktiga matematiska 

begreppen så som de är, men också försöka använda sig av olika artefakter så det blir 

tydligare för barnen. De tycker även att det är viktigt att använda de matematiska 

begreppen på en nivå där barnen kan förstå.  

Just det här med att benämna och att göra det synligt för barnen, att inte bara prata om 

fjärdedelar och halvor och så, utan att man till exempel tar klossor när man räknar och gör 

det synligt för dem (Sara) 
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4.2.2 Vad är matematik? 

Vid intervjuerna framkom det att samtliga förskollärare anser att matematik är allt ifrån 

att räkna siffror till att jämföra storleken av ett föremål.  

Matematik är antal/räkning, rumsuppfattning, lägesuppfattning, former, mönster (Sara) 

Förskollärarna anser även att mycket som händer i vardagen är matematik.  

Det är så mycket i vardagen som är matematik, som att duka. Där är det båda former, och 

då får man tänka hur många ska vara här (Emma) 

4.2.3 I vilka situationer ser förskollärarna matematik? 

Samtliga förskollärare anser att man kan se matematiken överallt. I både planerade och 

spontana situationer.  

Om man har ”matteglasögonen” på sig så tror jag att man kan se matematiken överallt 

(Rebecca) 

Förskollärarna anser att om man får syn på matematiken så kan man se matematiken 

överallt, både inne och ute och i samtal samt när de leker.  

Det gäller bara att få syn på det. Det är ju matematik att dela frukt, det är matematik när 

man städar undan. Det är matematik när vi sitter i samlingen och ska räkna hur många 

man är (Sara) 

4.2.4 Reflektera över matematik 

Samtliga förskollärare anser att de reflekterar över matematiken genom samtal med 

barnen.  

Just det här med att liksom prata om det, att hela tiden vara i den här mattebubblan. Att 

alltid benämna de matematiska begreppen och alltid prata med dem om det. Få med barnen 

med i samtalet om matte (Sara) 

Förskollärarna använder sig av olika dokumentation och andra artefakter som hjälpmedel 

för att samtala om matematik. 

När man har planerat något så kan man samtala kring ett foto eller en dokumentation där 

barnen får komma fram med sina tankar. Vissa som inte har kommit så långt får man 

tänka på hur man kan reflektera med mer än bara ord. Och visa med kroppen och visa 

med bilder. Ja men bild-stöd kan man använda (Emma) 
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Man använder sig av olika ”verktyg” för att samtala om något, till exempel bilar, frukt, 

tallrikar och böcker (Rebecca) 

Förskollärarna anser att det är viktigt att ge möjligheter för barnen att reflektera över 

matematiken. Förskollärarna talade även om vikten av att barnen får reflektera 

tillsammans med andra barn och på så vis sker det ett lärande i samspel med andra. 

Och låta dem tillsammans att hjälpa varandra. till exempel då med dom här 

uppdragskorten. Om man har att man ska hämta tre saker och då kommer de tillbaka med 

två, så sätter vi oss ner tillsammans och reflekterar. Sen låter jag dem tillsammans hjälpa 

varandra till att komma fram att det fattas en och då får man hämta en till (Sara) 

4.2.5 Hur samtal gynnar barnens matematiska tänkande 

Samtliga förskollärare anser att det är viktigt att man som förskollärare visar intresse för 

ämnet och är lyhörd. 

Jag tänker om vi som pedagoger under ett samtal visar att vi är intresserade och vill lyssna 

på dem så tror jag att dem mer vill stanna i samtalet och då tänka vidare. Och så tänker jag 

att låta dem ta tid på sig till att tänka och att det kan bli fel ibland. Även om ibland finns 

det inga rätt eller fel, men ibland kan det bli fel men då låta det bli fel men istället då utmana 

dem vidare och ställa dem följdfrågor där dem kan tänka ett steg längre (Emma) 

Det framkom ur intervjuerna att förskollärarna anser att om man gör matematiken 

intressant och att man även får med matematiken i ett lekfullt sätt så följer det med dem 

upp i skolåldern.  

Börjar man göra det intressant i den här åldern så finns det större chans att det följer med 

upp i skolåldern (Sara) 

4.3 Sammanfattning 

Förskollärarna beskrev att det är genom samtal och samspel som de synliggör 

matematiken för barnen. De talar om vikten att ständigt prata om matematik i olika 

vardagliga situationer och att benämna de olika matematiska begreppen korrekt. Vidare 

beskrev förskollärarna att man kan se matematiken överallt, det gäller att bara få syn på 

det. 

De talade om att de använder sig av olika verktyg för att göra matematiken synlig för 

barnen och som ett hjälpmedel när de samtalar om matematiken. I resultatet beskrevs det 

även hur de reflekterar runt matematiken med barnen. Förskollärarna ansåg att ifall 



 

19 

 

barnen får reflektera tillsammans med andra barn lär de sig om matematik i samspel med 

varandra. I resultatet beskrivs det också hur samtal med barnen gynnar deras matematiska 

tänkande. Förskollärarna beskrev vikten av att tala om matematiken på ett intressant och 

lekfullt sätt. Då finns det större chans att intresset för matematiken följer med barnen upp 

i skolåldern. 
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5. Analys 

Resultatet visar att samtliga förskollärare anser att matematiken finns överallt. I varje 

situation i förskolans verksamhet gäller det att endast få syn på det. Förskollärarna anser 

att man måste benämna de olika matematiska begreppen även om de är svåra. Studiens 

resultat har analyserats ur ett sociokulturellt perspektiv. 

5.1 Hur uppfattar förskollärare att de synliggör matematik i 

förskolebarnens vardag? 

Resultatet från undersökningen visar att deltagarna upplever att matematiken finns 

överallt, men att man genom samtal och olika artefakter kan man göra den synlig för 

barnen. Med hjälp av de fysiska och språkliga verktyg/redskap hjälper de barnen att förstå 

deras omvärld. Användningen av artefakter underlättar barnens inlärning av matematik. 

Fysiska artefakter är de fysiska materialen som förskollärarna använder sig av när de vill 

synliggöra matematiken för barnen, till exempel leksaksbilar, bilder och klossar. Mentala 

artefakter är talande och tänkande. Det gäller att förskolläraren visar intresse och 

lyhördhet mot barnen så att en lärmiljö kan skapas. Förskollärarens närvaro är viktig 

eftersom deras delaktighet kan påverka barnens förmåga till att få en uppfattning för 

matematik i de olika vardagssituationerna som kan uppstå i förskolan.  Resultatet visar 

även att om man gör lärsituationer på ett intressant och lekfullt sätt blir barnen också 

inspirerade och deras intresse kring matematik ökas. I rätt lekar och spel kan barnen lära 

sig i stort sätt allt de behöver om matematik. Leken är otroligt viktig för barnens 

utveckling och lärande. Resultat visar att samspel och kommunikation mellan barnen och 

förskolläraren är grunden till lärandet. I samspelet mellan barn och förskollärarna och den 

miljö barnet befinner sig i skapar barnet en förståelse om sig själv, av andra och sin 

omvärld. Med hjälp av begreppet mediering kan man få förståelse för det samspel mellan 

individer och kulturella redskap, som de använder sig av för att förstå, tolka och agera 

med deras omvärld.   

Resultatet visar även vikten av att förskolläraren kan synliggöra matematiken för barnen 

på ett naturligt sätt genom olika aktiviteter, till exempel kan man använda sig av leken 

som artefakt för barns matematiska lärande. När förskollärarna vill synliggöra matematik 

för barnen gör de detta genom kommunikation. Via kommunikation blir barnen delaktig 

i kunskaper och färdigheter. När barnen får höra vad andra talar om och hur de föreställer 
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sig världen, blir barnen medvetna om vad som är intressant och värdefullt att urskilja ur 

den mängd iakttagelser som man kan göra i olika situationer.  

Resultat visar att deltagarna anser att verksamhetens miljö och utformning kan utmana 

barnens matematiska tänkande. Genom att samspela med varandra och med olika 

artefakter får barnen möjlighet att komma fram till gemensamma matematiska lösningar. 

Förskolans läroplan betonar att lärandet ska grundas på samspelet mellan barn och vuxna 

(Skolverket, 2018). Förskollärarens roll under processen är att stötta och vägleda barnen 

genom att ställa frågor som barnen kan förstå och som får dem att tänka till, det vill säga 

att ställa öppna frågor. Vidare även att sätta ord på och bekräfta barnens upplevelser vilket 

gör att barnen utvecklar sitt lärande vidare. Intervjusvaren visade även att när man 

benämner de olika matematiska begreppen utmanar man barnens matematiska tänkande. 

Vidare även när man är en aktiv och medforskande förskollärare i leken kan man utmana 

barnens matematiska tänkande. En medforskande förskollärare ser möjligheter, den 

skapar tron om att allt är möjligt istället för att sätta gränser. 

Resultatet av intervjusvaren rörande matematisk aktivitet visar att de har mest spontana 

matematiska aktiviteter som uppstår i olika vardagssituationer. Det framkom av 

intervjuerna att matematik sker dagligen och att förskollärarna försöker synliggöra 

matematiken under de olika situationerna, såsom vid på och avklädning, när de dukar 

eller när de leker. Det är då barnen får utveckla sitt matematiska tänkande. Det var endast 

en av deltagarna som hade planerade matematiska aktiviteter med barnen. Under 

planerade aktiviteter med barnen får barnen möjlighet att möta flera olika matematiska 

begrepp som de annars inte hör vid vardagliga situationer. Förskollärarna har möjlighet 

vid en planerad aktivitet att öka och utmana barnens intresse kring matematik genom 

klassificering, sortering, färg, lägesuppfattning, rumsuppfattning, former och mönster. 

När barnen är delaktiga i sociala samspel får de matematisk erfarenhet och därmed kan 

de utveckla deras matematiska tänkande. Förskollärarens kunskaper i matematik påverkar 

hur de hjälper barnen i deras matematiska tänkande. En viktig del i matematiskt lärande 

i förskolan är förskollärarens kunskaper inom ämnet.  

5.2 Hur tolkar förskollärare begreppet matematik i förskolan? 

Det framkom ur intervjusvaren att förskollärarna anser att det är viktigt att benämna de 

riktiga matematiska begreppen. Detta så att barnen kan skapa en erfarenhet av begreppen. 
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När förskollärarna alltid benämner de olika begreppen i olika sammanhang kan barnen 

börja få en större förståelse för vad begreppen kan betyda, och sedan själva använda det. 

Vidare talade förskollärarna om vikten att använda sig av olika verktyg/redskap när man 

talar om matematik för att göra det synligt för barnen. Det framkom ur intervjusvaren att 

förskollärarna anser att matematik inte bara är siffror och att räkna, utan att det även kan 

vara antal, rumsuppfattning, lägesuppfattning, former och mönster. Barnens kunskaper i 

matematik kan man identifiera när de leker, räknar antal barn i samlingar och vid dukning 

då barnen räknar glas, tallrikar och bestick. I läroplanen för förskolan står det att barnen 

ska ges möjlighet att använda matematik för att undersöka och beskriva sin omvärld och 

lösa olika vardagliga problem (Skolverket, 2018). Resultatet visar att barnen behöver 

förskollärare som är där och synliggör matematiken för barnen, då matematiken finns i 

både i vardagliga och planerade situationer. Förskollärarna måste ta på sig 

”matteglasögonen” och benämna de olika matematiska begreppen för barnen så att 

matematiken blir synlig för barnen.  

Ur intervjusvaren framkom det också att förskollärarna använder sig av samtal för att 

reflektera över matematik. Genom att reflektera och uttrycka sina tankar ökas barnets 

förståelse för det egna lärandet. Det är viktigt att barnen får delge sina tankar, på detta vis 

synliggörs en variation av sätt att erfara matematiken. Detta är viktigt både för barnens 

reflektion och för att kunna förbereda dem att möta nya situationer. Resultatet visar även 

att med hjälp av pedagogisk dokumentation kan det ge möjligheter för reflekterande 

samtal med barnen. I läroplanen för förskolan står det att förskollärarna ska ansvara att 

barns lärande och utveckling dokumenteras (Skolverket, 2018). Resultatet visar att 

reflektion har stor betydelse för lärandet. Genom att reflektera med barnen kan man få en 

bild av hur barn upplever olika situationer. Därmed får förskolläraren syn på hur de ska 

stötta barnen i deras lärandeprocess. Genom reflektion får barnen möjlighet att reflektera 

kring hur de tänker över sina hypoteser och undersöka matematiken. När barnen 

reflekterar tillsammans får de dela med sig deras erfarenheter och påverka varandras 

matematiska tänkande.  

Undersökningen visar vidare att deltagarna anser att det är viktigt att prata om 

matematiken på ett intressant och lekfullt sätt, att förskollärarna visar att de är intresserade 

och lyhörda. Förskollärarens ansvar är att bemöta och vara uppmärksam på det 

kompetenta barnet som är nyfiken och som vill utveckla sitt lärande. Förskolläraren ska 
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även ställa följdfrågor och utmana barnen vidare i deras matematiska tänkande. Det är 

viktigt att förskolläraren är uppmärksam på hur barnen söker kunskap och hur de gör sig 

förstådd för att kunna skapa möjligheter för barnen att upptäcka deras egna lärande. 

Resultatet visar att förskolläraren förhållningssätt och intresse för matematik påverkar 

barnens intresse för ämnet. Om barnen får möta matematiken redan i tidig ålder får de 

möjligheter att bygga upp förkunskaper i matematik inför skolan. Barnen är redan då 

bekanta med de olika matematiska begreppen och de vet vad begreppen handlar om. Om 

barnet har mött matematiken på intressant sätt finns det möjligheter att barnet tar med 

detta intresse för matematik upp i skolåldern. 
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6. Diskussion 

Detta kapitel inleds med en metoddiskussion. Därefter diskuteras analys i förhållande till 

tidigare forskning. Diskussionen avslutas med konsekvenser för yrkesrollen samt 

tankegångar angående framtida forskning. 

6.1 Metoddiskussion 

Den första grundtanken med denna undersökning var att intervjua förskollärare som hade 

arbetat som förskollärare flera år. Dock väcktes det sedan ett intresse att undersöka hur 

nyexaminerade förskollärare uppfattar att de synliggör matematiken för barnen. Även hur 

deras uppfattningar om vad matematik i förskolan är. Anledningen till detta var för att 

undersöka hur de med hjälp av den färska kunskapen de har, uppfattar att de synliggör 

matematiken för barnen och var de identifierar matematiken i förskolan. Urvalet som 

undersökningen baserades på borde hypotetiskt sett påverka resultatet. Detta eftersom 

ifall man hade intervjuat förskollärare med längre erfarenhet så skulle man presumtivt 

kunnat få mer utvecklade svar. Dessutom om man hade gjort ett mer omfattande arbete 

så skulle urvalsprocessen sett annorlunda ut. Det skulle ge möjligheter till att kunna 

intervjua fler förskollärare från olika län. Genom att inkludera fler deltagare blir resultatet 

mer tillförlitligt och därmed kan resultatet tolkas som en generell förklaring över 

förskollärares uppfattningar om hur de synliggör matematiken för barnen och hur de 

tolkar begreppet matematik i förskolan. Det finns därmed möjligheter att istället utföra 

en kvantitativ studie för att öka reliabiliteten, där fler deltagare krävs (Denscombe, 2016). 

Denna studieform saknar dock djupgående information som man kan få från kvalitativa 

forskningsmetoder. Utifrån studiens frågeställningar är den utvalda kvalitativa metoden 

således ett lämpligare val. 

Beslutet med att använda intervjuer som insamlingsmetod anses fördelaktigt i relation till 

studiens syfte. När man använder sig av intervjuer som insamlingsmetod finns det både 

för- och nackdelar (Denscombe, 2016). Fördelen är att man möter en person i taget, vilket 

gör det lättare att planera in en tid för båda parter. Dessutom kommer informationen som 

erhålls endast från en källa, den intervjuade. Nackdelen med detta kan vara att det är 

tidskrävande att transkribera intervjuarna, samt att inspelningsmaterialet inte alltid fångar 

upp all information (Denscombe, 2016). Om studien hade genomförts på nytt hade 
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videoinspelning använts för att säkert fånga upp även den icke-verbala kommunikationen 

som i sin tur möjligtvis skulle påverkat resultatet. 

6.2 Synliggöra matematiken 

Undersökningen visar att förskollärarna synliggör matematiken genom samtal. 

Förskollärarna anser att matematiken finns i vardagliga situationer, och där får barnen 

möjlighet att utveckla deras matematiska tänkande. Enligt Doverborg & Pramling 

Samuelsson (1999) behöver barn utveckla sin kunskap i olika vardagliga situationer men 

för att barnen ska kunna utveckla sin förståelse för olika begrepp måste dessa synliggöras. 

Det kan vara en utmaning att hitta ett exempel som specifikt synliggör matematiskt 

innehåll. Vardagsexempel är vanligtvis mycket komplexa och fokuset kan lätt riktas mot 

annat än matematik (Björklund, 2013). När man delar ett äpple så kan fokus lätt hamna 

på hur man hanterar vassa knivar, vilket gör att lärandeobjektet och matematiken hamnar 

i bakgrunden. För att förskollärarens ska kunna välja goda exempel behöver hen ha ett 

kreativt förhållningssätt, hen behöver kunna använda även de objekt som inte är avsedda 

för den matematiska presentationen (Björklund, 2013). 

I resultatet framkommer det att förskollärarna använder sig av olika artefakter för att 

lättare synliggöra matematiken för barnen. Om man ska förstå hur barnen lär sig och 

bemästrar olika situationer så får man inte bortse från att barn fungerar i samspel med 

artefakter, att barn hanterar situationer med hjälp av fysiska och intellektuella redskap 

(Säljö, 2014). I resultatet framkommer det att endast en av förskollärarna har planerade 

matematiska aktiviteter. Bäckman (2015) menar att undervisning alltid ska vara planerad 

för att man ska veta vad och hur man kan nå målen. Förskolläraren behöver veta vad barn 

ska lära sig och hur man kan utforma olika aktiviteter för att nå målen. När förskolläraren 

erbjuder planerade aktiviteter stimuleras nya tankar och idéer hos barnen. När 

förskolläraren planerar matematiska aktiviteter måste hen tänka på barnens erfarenheter, 

förmågor, material och ålder. Förskolläraren måste anpassa aktiviteterna så att de är 

möjliga att genomföra för varje enskilt barn, men som även erbjuder tillräckliga 

utmaningar som stimulerar tänkandet för varje barn (Björklund, 2013). Detta innebär att 

de uppdrag, aktiviteter som barnen deltar i ska vara öppna och flexibla så att barnen 

känner sig inbjudna och kan delta på sina villkor. Genom att fånga tillfällen där matematik 

är ett naturligt innehåll, till exempel i vardagssituationer, bidrar till en gedigen 

utgångspunkt för att stimulera barns lärande i matematik. Förskolläraren måste dock 



 

26 

 

tänka efter ifall varje barn erbjuds tillfällen att utforska matematik om de inte själva tar 

initiativ till detta. Förskollärarens kunskap om ämnet matematik är viktig och deras 

kunskap om vad det innebär att utveckla matematikfärdigheter. Om man till exempel 

arbetar med mönster, måste förskolläraren överväga vilka förmågor barnen behöver 

utveckla för att kunna urskilja och skapa mönster. Förskolläraren måste med omsorg 

också välja ut vilka material de ska använda och vilka aktiviteter de ska hålla (Björklund, 

2013).  

Resultatet visar att de synliggör matematik för barnen genom kommunikation. Mediering 

sker inte bara med hjälp av teknik och artefakter utan människans allra viktigaste 

medierande redskap är de resurser som finns i vårt språk (Säljö, 2014). Språket är den 

mest unika beståndsdelen i barnets kunskapsbildning och i barnets förmåga att samla och 

kommunicera erfarenheter med andra. Ord och språkliga uttalanden medierar världen för 

barnen och gör att den framträder som viktig. Kommunikationen med andra bidrar till att 

barnen blir delaktiga i att beskriva världen som leder till att barnen kan samspela med 

varandra i olika aktiviteter (Säljö, 2014). Med hjälp av språket kan barnen peka ut och 

benämna sakerna de identifierar i deras omvärld. Dessutom kan barnen enkelt klargöra 

vad de finner intressant, är det färgen, formen, rörelsen eller något annat hos objektet som 

barnet vill att förskolläraren är uppmärksam på? Genom språkligt redskap kan barnen 

enkelt peka ut vad som är figur respektive bakgrund. Enligt Säljö (2014) blir man en 

sociokulturell varelse då man lär sig att kommunicera. I läroplanen för förskolan står det 

att förmågan att kunna kommunicera samt samarbeta och söka ny kunskap är nödvändig 

i dagens samhälle som präglas av stort informationsflöde och kontinuerlig förändring 

(Skolverket, 2018). Genom kommunikativa och praktiska samspel med andra lär sig 

barnet (Säljö, 2014). De sätt att resonera och tolka verkligheten som barnen möter i 

samspel, använder barnen som resurser för att kommunicera och förstå i framtida 

situationer. Barnens tankar och idéer samt deras sätt att hantera situationer har ett socialt 

och interaktivt ursprung. I det sociokulturella perspektivet betonas sambandet mellan 

tänkande och kommunikation. Det är genom deltagande i kommunikation som barnen 

möter och kan ta sig nya sätt att tänka, resonera och agera (Säljö, 2014).  

Resultatet visar att förskolläraren synliggör matematiken för barnen även i olika lekar. 

Alla lekar är inte matematiska, utan lekarna blir matematiska när barnen vill undersöka, 

beskriva och förklara något samband (Björklund, 2013). Detta innebär att barnet finner 
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ett behov att lyfta fram ett problem som handlar om tid, rum, kvantiteter och en 

uppfattning, antingen individuellt eller med andra barn. Barnen i tidig ålder lär sig 

matematik genom att vara uppmärksamma på likheter, skillnader och samband. För att 

barnen ska kunna göra detta behöver de färdigheter såsom att kunna jämföra, bedöma och 

beskriva.  Förskollärarens roll är att få syn på barnens matematiska resonemang i leken 

och stötta dem (Björklund, 2013). I resultatet framkommer det även vikten om att skapa 

en miljö för barnen som utmanar deras matematiska tänkande. I läroplanen för förskolan 

står det att ”Miljön ska vara tillgänglig för alla barn och inspirera dem att samspela och 

att utforska omvärlden samt stödja barnens utveckling, lärande, lek och kommunikation” 

(Skolverket, 2018, s 7). Miljön ska ha en mångfald av olika material som är tillgänglig 

för alla barn. Miljön ska erbjuda barnen möjligheter att utveckla innebörder i begrepp och 

skapa mening om olika fenomen (Björklund, 2017).  

6.3 Matematik i förskolan 

Det framkom ur resultatet att förskollärarna alltid benämner de matematiska begreppen 

på ett matematiskt korrekt sätt. Enligt SOU (2004) behöver förskollärare inte vara rädda 

för att använda riktigt språk i samspel med barnen. När förskollärare använder sig av de 

korrekta matematiska begreppen och låter barnen möta dessa så utmanar barnen deras 

lärande. För att barn ska kunna kommunicera på ett kompetent sätt behöver de 

kompetenta förskollärare som kan möta barnens kunnande (Björklund, 2009). 

Kommunikationen mellan individer bygger på att uttryck, symboler och begrepp känns 

igen och tolkas på likartat sätt (Björklund, 2013). Begreppsbildning och kommunikativ 

förmåga stimulerar den kognitiva utvecklingen. I barnens matematiklärande är 

användandet av matematiska begrepp och termer en väsentlig del. Det framkom ur 

resultaten att förskolläraren använde sig av olika artefakter i samband när de använde sig 

av matematiska begrepp. Hypotetiskt sätt borde det vara svårt att förstå begreppet utan 

koppling till någon konkret, vilket Björklund (2013) instämmer med. För att barnen ska 

kunna få en bredare kunskap för olika begrepp måste förskolläraren ha förkunskaper om 

matematiska begrepp. För att barnens ska kunna få en förståelse för begreppens innebörd, 

måste förskolläraren erbjuda olika möjligheter som barnen kan koppla till och jämföra 

olika föremål med varandra. Variation i erfarenheter är en förutsättning för att begreppets 

betydelse ska bli synlig (Björklund, 2013). I läroplanen för förskolan gällande begrepp 

står det att: ”Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla förmåga att urskilja, 
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uttrycka, undersöka och använda matematiska begrepp och samband mellan begrepp” 

(Skolverket, 2018, s 14).  Begreppsförståelse i matematik handlar om att fördjupa och 

utvidga verbala begrepp och principer genom resonemang och konkreta undersökningar. 

Det handlar inte om att lära sig orden på de olika geometriska formerna, utan det handlar 

om att uppleva att det finns skillnader i egenskaper hos geometriska former som barnet 

kan känna igen i sin omvärld (Björklund, 2013). 

I studien framkom det att deltagarna använde sig av samtal för att reflektera över 

matematik. När tankar om något efterfrågas av förskolläraren i barngruppen får barnen 

möjlighet att reflektera, tänka och yttra sig verbalt eller visuellt (Pramling Samuelsson, 

& Asplund Carlsson, 2003). Barn har nästan alltid något att berätta, och förskollärarna 

måste ge dem möjligheter att uttrycka sig, formulera deras tankar och föreställningar 

(Doverborg & Pramling Samuelsson, 2012). Detta genom att till exempel ge barnen tid 

som de behöver. Sättet förskolläraren pratar på, vilka ord hen använder och vilka frågor 

hen ställer spelar stor roll för hur barnet uppfattar frågan samt hur de uppfattar att det 

borde svaras i det sammanhanget. Barnen är skickliga på att snabbt förstå vad som 

förväntas av dem och det är både till fördel och nackdel (Björklund, 2013). Nackdelen 

kan vara att barnen försöker ta reda på vad förskolläraren vill ha för svar än att själva 

reflektera över själva svaret. Fördelen är att barnen kan till exempel uppmärksammar att 

räkneord hör hemma i vissa sammanhang, ofta till specifika frågeord. För att kunna ha ett 

samtal gäller det att förskolläraren följer upp barnens svar och att få dem att uttrycka 

deras tankar, för att det ska fungera måste förskolläraren vara lyhörd för barnen och 

formulera följdfrågor utifrån vad barnen framför (Doverborg & Pramling Samuelsson, 

2012).  I läroplanen för förskolan står det att ”Förskolan ska ge varje barn förutsättningar 

att utveckla förmåga att lyssna på och reflektera över andras uppfattningar samt att 

reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar” (Skolverket, 2018, s 13). 

Det framkom ur resultatet att förskollärarna gynnar deras matematiska tänkande genom 

samtal. Förskollärarens förhållningssätt och intresse för matematik påverkar barnet. 

Förskollärarens uppmuntran och engagemang har stor betydelse för barnens möjligheter 

att lära och utvecklas (Björklund, 2013). Om man gör matematiken intressant för barnen 

finns det möjlighet att intresset följer med barnen upp i skolåldern. 
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6.4 Konsekvenser för yrkesrollen 

Utifrån denna studie kan förskollärare få kunskap på hur man kan arbeta med matematik 

i förskolan. Studien visar att matematiken finns överallt och att det gäller bara att göra 

det synligt. Matematik behöver inte vara svårt så som många upplever att det är, 

matematik kan identifieras i flera olika vardagssituationer i förskolan. Förskollärarens 

inställning till matematik påverkar barnen, vilket hypotetiskt innebär att det är viktigt att 

ha självinsikt som förskollärare. Det är även viktigt att ge barnen möjligheter till en 

fundamental matematisk förståelse. Barn bör möta matematik under lustfyllda och 

meningsfulla sammanhang, så att intresset för matematik kan följa med dem upp i 

skolåldern. Det är värt att poängtera att ingen är perfekt och att man inte kan veta allt, och 

då istället vara en medforskande förskollärare med barnen och leta upp informationen 

tillsammans.  

6.5 Framtida forskning 

Det vore intressant utifrån studien att undersöka hur nyutexaminerade förskollärare 

arbetar i praktiken med matematik för att identifiera om det finns skillnader mellan det 

som framförs i intervjun och vad förskollärarna faktiskt genomför. Genom att observera 

kan man få en större inblick på vad som görs i praktiken. En kombination av att intervjua 

och observera ger upphov till att man kan få en djupare studie. Finns det skillnader mellan 

tanke och handling eller är de förenade? Det hade varit intressant om fenomenet hade 

satts i relation till något annat teoretiskt perspektiv, exempelvis utvecklingspedagogiska 

perspektivet. En annan frågeställning som skulle vara intressant att följa upp i en vidare 

forskning är, om man kan se skillnader på hur nyexaminerade förskollärare respektive 

erfarna förskollärare, synliggör matematiken för barnen.  
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8. Bilagor 

8.1 Missivbrev 

Hej! 

Jag heter Edona Rexhaj och läser sjunde terminen på förskollärarprogrammet på 

Högskolan Kristianstad. Jag håller på att skriva mitt examensarbete i ämnet matematik. 

Studiens syfte är att ta reda på hur förskollärare uppfattar att de synliggör matematik i 

förskolan, samt vad förskollärarna anser att matematik kan innebära i förskolan. Jag är 

intresserad av att intervjua förskollärare på förskolor. Varje intervju beräknas ta cirka 

30–45 minuter och består av nio frågor. Med tanke på vetenskapliga forskningsrådet tar 

jag hänsyn till att om informanten känner att tiden inte är lämplig får jag komma 

tillbaka vid ett annat tillfälle som passar bättre. Intervjun är frivillig och informanten har 

rätt att avbryta sin medverkan när som helst. Alla deltagare är anonyma och jag kommer 

använda fingerade namn. Intervjuerna kommer att spelas in med mobiltelefon. Dessa 

kommer att transkriberas och förstöras efter att examensarbetet är färdigt.  

Jag skulle vara tacksam om ni ville hjälpa mig med att delta i min studie och medverka i 

min examensuppsats. Om du har några frågor eller funderingar så kontakta mig gärna 

via mobil eller mail. 

  Mobil:  E-mail: 

Edona Rexhaj 072-90 25 817 edona.rexhaj0001@stud.hkr.se 

 

 

Tack på förhand 

Edona Rexhaj 
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8.2  Intervjufrågor 

Bakgrundsinformation 

1. Hur länge har du arbetat som förskollärare? 

2. När tog du din förskollärarexamen? 

3. Hur länge har du arbetat på din nuvarande förskola? 

Intervjufrågor 

1. Hur synliggör du matematiken för barnen i verksamheten? 

2. Hur utmanar du barnens matematiska tänkande? 

3. Vilka matematiska aktiviteter brukar du hålla med barnen? 

4. Vilka krav ställer du på dig själv när det gäller att utmana barnens matematiska 

tänkande? 

5. På vilka sätt brukar du använda matematiska begrepp? 

6. Vad anser du är matematik? 

7. I vilka situationer/tillfällen kan du se matematik i förskolan? 

8. På vilket sätt brukar du reflektera över matematik tillsammans med barnen? 

9. Hur kan dina samtal med barnen gynna deras matematiska tänkande?  

Följdfrågor: 

• Vad menar du med det? 

• Kan du vara snäll och utveckla ditt svar? 

• Har jag förstått dig rätt om jag tror att din uppfattning är…. 
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8.3  Intervjuguide 

  

 

Frågeställningar Frågor som ställs vid intervjun 

Hur uppfattar förskollärare att de 

synliggör matematik i förskolebarnens 

vardag? 

1. Hur synliggör du matematiken för 

barnen i verksamheten?  

 2. Hur utmanar du barnens matematiska 

tänkande? 

 3. Vilka matematiska aktiviteter brukar du 

hålla med barnen? 

 4. Vilka krav ställer du på dig själv när 

det gäller att utmana barnens 

matematiska tänkande? 

Hur tolkar förskollärare begreppet 

matematik i förskolan? 

5. På vilka sätt brukar du använda 

matematiska begrepp? 

 6. Vad anser du är matematik? 

 7. I vilka situationer/tillfällen kan du se 

matematik i förskolan? 

 8. På vilket sätt brukar du reflektera över 

matematik tillsammans med barnen? 

 9. Hur kan dina samtal med barnen gynna 

deras matematiska tänkande? 


