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förskollärare använder sig av flera arbetsmetoder i arbetet med matematik i 
förskolan där den mest framträdande handlar om att de vuxna ska vara 
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1 Inledning 

"Matematik är mer än att bara räkna" är ett påstående som vi under vår 
förskollärarutbildning stött på under de matematikkurser vi haft. Solem och Reikerås 
(2004) tar upp att matematik i många fall framställs och problematiseras med bråk, 
gångertabeller, procent, uträkningar samt uppställningar. De förklarar vidare att 
människor lyfter fram och ser matematik endast i deras indelningar av algebra, 
geometri, talräkning, ekvationer, sannolikhetskalkyler och statistik. För att barn ska 
få chans till att upptäcka, se, lära och utveckla matematiska kunskaper måste vi 
däremot enligt dem se och erkänna matematiken i andra kontexter. Matematik är 
nämligen något som hela tiden finns runt omkring oss - vi möter matematiken i 
samhället och vid utbildning, i hemmet, på arbetsplatsen, i naturen, men även inom 
konst och arkitektur (Emanuelsson, 2006). Med andra ord är matematik även något 
som finns och omger barnens vardag på förskolan. Alan Bishop var en lektor som 
grundade sex matematiska aktiviteter som enligt honom finns inom alla kulturer och 
visar hur barn möter och utvecklar sin matematik på olika sätt (Bishop, 1988). Enligt 
Bishop (1988) är de sex matematiska aktiviteterna: lokalisera, räkna, mäta, leka, 
designa och förklara. Han visar med andra ord att matematik blir ett mångtydigt 
begrepp inom förskolan då det innehåller många andra väsentliga delar än bara 
räkning. 

Synen på förskolans potential till barns utveckling och lärande har förändrats genom 
åren vilket kan ses i förskolans reviderade läroplan från 2010 där fokus låg vid att 
utveckla förskolan till att bli ännu mer lärorik för barnen. Ett av de målen som lyftes, 
utvecklades och förtydligades var matematik, där barns matematiska lärande skulle 
få en större roll i förskolan. Enligt förskolans läroplan (Skolverket, 2016) läggs ett 
ansvar hos alla som arbetar i förskolan att stimulera och utmana barns intresse samt 
lust för matematik. Den reviderade läroplanen (Skolverket, 2011) och de nya 
strävandemålen inom matematiken ökade även kraven på förskollärarnas arbete. 
Samtidigt som kraven på förskollärarna ökade i takt med den reviderade läroplanen 
där matematik fick ett tydligare framskridet innehåll så är det även upp till dem att 
tolka och organisera innehållet och omsätta målen i praktiken. Vid arbetet med 
matematik i förskolan anser Björklund (2013) att ett fördjupat kunnande om 
innehållet behövs, där grundläggande matematik bör vara förankrat samt 
problematiserat i förskollärarens förhållningssätt och i den planerade verksamheten. 

Enligt Doverborg och Emanuelsson (2006) har förskollärare en avgörande inverkan 
på barns matematiska utveckling i förskolan. Förskollärarens matematiska och 
didaktiska kunnande om matematik har en betydande roll för hur en miljö samt 
vardagssituationer i förskolan kan utvecklas samt ta tillvara på barns 
matematiklärande. Kajetski och Salminen (2013) tar även de upp förskollärarens roll 
i barns matematiklärande där de betonar vikten av förskollärarens förhållningssätt 
och uppväxtmiljöns betydelse för barns matematiklärande. De beskriver vikten av 
den tidiga utvecklingen av barns matematikkunskaper då den är betydelsefull för 
deras kognitiva färdigheter och deras fortsatta intresse för matematik. De skriver 
också om den betydande roll som förskolan har och vilka konsekvenser förskolan har 
som ett livslångt matematiklärande, då de i sin forskning har upptäckt att om det 
finns skillnader i barnets matematiklärande när de börjar skolan, så kommer 
kunskapsskillnaden att öka desto mer med åren vilket blir svårt att ta igen senare i 
skolan. Det är något som även Jacobi-Vessels, Brown, Molfese och Do (2016) lyfter 
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fram att barns tidiga matematikkunskaper redan i förskolan har en inverkan för hur 
de presterar inom matematik senare i livet, men även inom andra ämnen i skolan. 

1.1 Syfte och forskningsfrågor 

Syftet med studien är att undersöka hur förskollärare arbetar med matematik för att 
främja barns matematiklärande. 

 Vilka arbetsmetoder använder sig förskollärarna av för att synliggöra 
matematiken för barnen i förskolans vardag och varför väljer de just dem 
metoderna? 

 Vilket matematikmaterial finns på förskolorna och hur använder 
förskollärarna det för att främja barns matematiklärande? 

1.2 Uppsatsens disposition 

I kapitlet Bakgrund beskrivs hur litteratursökningen genomförts. Därefter klargörs 
vad matematik i förskolan kan vara men också de förändringar som gjorts i 
förskolans läroplan från 1998-2017 i relation till matematik. Slutligen lyfts tidigare 
forskning fram som anses vara relevant i relation till studiens syfte och 
forskningsfrågor. 

I kapitlet Teoretiskt perspektiv presenteras studiens teoretiska perspektiv. 

Därefter kommer kapitlet Metod som lyfter fram vilka metoder som har använts i 
studien och hur själva urvalet gått till. Genomförandet lyfts sedan fram som beskriver 
hur datainsamlingen gått till och hur all data analyserats. Kapitlet innehåller även en 
reflektion över etiska överväganden men även över studiens validitet och reliabilitet. 
Kapitlet avslutas med en reflektion om reflexivitet.  

I kapitlet Resultat och analys presenteras studiens resultat baserat på studiens syfte 
och forskningsfrågor. Resultatet är indelat i olika teman som synliggjordes vid den 
tematiska analysen. Resultat analyseras sedan mot tidigare forskning och tolkas 
genom studiens valda teoretiska perspektiv.  

Studien avslutas med kapitlet Diskussion som inleds med en diskussion över studiens 
valda metoder. Därefter presenteras en diskussion av studiens resultat som sätts i 
relation till andra studier för att sedan leda in till en slutsats. Avslutningsvis förklaras 
vilken relevans studien har för förskolan för att sedan ge förslag på fortsatt forskning.  
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2 Bakgrund 

I följande kapitel presenteras avsnitten Litteratursökning, Matematik i förskolan, 
Styrdokument och Tidigare forskning. 

2.1 Litteratursökning 

Databaserna som användes var ERIC (EBSCOhost) och ERIC (ProQuest). Till en 
början varierades sökorden för att få ett brett perspektiv över hur forskningsläget såg 
ut. För att sedan begränsa sökningsresultaten bröts studiens syfte och 
forskningsfrågor ner i mindre delar för att synliggöra användbara ord och begrepp. 
Därefter användes lämpliga sökoperatorer som NOT, OR och AND. För att inte gå 
miste om relevanta artiklar användes även trunkeringstecknet. Alla artiklar som 
hittades var "peer-reviewed" vilket innebär att de blivit vetenskapligt granskade. 
Sökningarna i databaserna utgjorde en central grund för att kunna gå vidare i studien 
för att också hitta användbar litteratur och doktorsavhandlingar. Sökord som 
användes var: mathematics, didactic, strategies, methods, preschool, aestetics, music, 
environment och play. Sökordet environment användes för att få en bild över vilket 
matematikmaterial som kan finnas i förskolans miljö för att främja barns 
matematiklärande. Begreppet matematikmaterial i följande studie har definierats 
som medvetna val av material från förskollärarnas sida, där syftet med materialet 
varit att barnen ska få möjlighet att utforska och lära om matematik. 

2.2 Matematik i förskolan 

Matematik är något som omger oss dagligen där vi använder oss av olika 
matematiska formuleringar, tillvägagångssätt och principer (Björklund, 2013). Vi 
möter matematiken bland annat i hemmet, samhället och utbildning, i naturen, på 
arbetsplatsen men även inom arkitektur och konst (Emanuelsson, 2006). Även 
Bäckman (2015) skriver att matematik omger oss hela tiden och att barn därför möter 
matematik långt innan de börjar i förskolan. Helenius (2013) utgår ifrån Bishops 
matematiska aktiviteter där han förklarar att dem kan hjälpa förskolepersonal att 
synliggöra och förstå vad matematik i förskolan är och vad du kan göra tillsammans 
med barnen. De sex matematiska aktiviteterna beskrivs nedan: 

1. Räkna: Handlar om att du dels utvecklar en förståelse och förmåga att räkna 
antal och ha en förståelse för vad antal innebär (Emanuelsson, 2006). Enligt Bishop 
(1988) kan det också handla om siffror och en förståelse för sambanden mellan 
siffror, räknesystem och talsystem.  

2. Lokalisera: Handlar om hur vi utvecklar en förmåga att kunna orientera oss i vår 
omgivning där det finns en medvetenhet för olika placeringar av föremål 
(Emanuelsson, 2006). Denna matematiska aktivitet kan jämföras med 
rumsuppfattning vilket har en inverkan på hur vi upplever och förstår olika vinklar, 
skalor, perspektiv och objekt (Sterner, 2013).  

3. Mäta: Handlar om att utveckla en förmåga för att kunna mäta och jämföra olika 
mått (Emanuelsson, 2006). Bishop (1988) förklarar att det kan handla om area, 
volym, tid, längd, vikt och temperatur. Enligt Doverborg, Jahnke och Sterner (2013) 
möter barn i förskolan mätning dels vid matsituationer när de väljer tallrikar och 
bestick, men också under vattenleker där de utforskar volym.  
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4. Designa: Handlar om att designa eller formge olika former i, eller till den miljö 
du befinner dig i. Det kan göras praktiskt men också genom mentalt hos individen  
(Bishop, 1988). Enligt Emanuelsson (2006) kan det handla om matematikens 
geometriska figurer som kan återfinnas på bland annat byggnader och textiler.  

5. Leka: I sin lek möter barn matematik på många olika sätt (Kärre, 2013). Kärre 
(2013) förklarar att barnen i sin lek tillsammans kan skapa olika strukturer och 
mönster som alla deltagare behöver förstå för att kunna ingå i leken. Vidare förklarar 
hon att barn i sin lek bland annat kan sortera, räkna och bygga med olika 
matematiska former. Inom denna matematiska aktivitet ingår även pussel och spel 
där barn möter olika matematiska innehåll (Bishop, 1988).  

6. Förklara: Handlar om att undersöka din omgivning där du även tänker och 
bearbetar informationen för att sedan kunna förklara din omgivning för andra 
människor där du sedan lyfter fram reflektioner och resonemang (Emanuelsson, 
2006).  

2.3 Styrdokument 

Vid en jämförelse mellan strävandemålen i första upplagan av förskolans läroplan 
(Skolverket, 1998) och den reviderade läroplanen (Skolverket, 2011) går det att se att 
de två strävandemålen från 1998-års läroplan bibehållits även vid revideringen. 
Skillnaden som tillkommit är att dessa två mål har utvecklats och omarbetats till flera 
nya strävandemål. När det kommer till matematik innehåller den första upplagans 
strävandemål mätning, form tal samt barnens förmåga att kunna orientera sig i tid 
och rum. I den reviderade läroplanen kvarstår dessa lärandemål men med ett flertal 
tillägg såsom kunskap om ordning, tid och förändring samt mängder och antal. 
Härutöver finns även ett nytt lärandemål om förmåga att följa resonemang, se 
samband samt att både kunna se och arbeta med problemlösning. 

Tabell 1. Illustrerar vilka förändringar som har gjorts gällande matematik i 
förskolans läroplan från 1998 till 2010.  

Matematik i förskolans läroplan 
1998 

Matematik i förskolans läroplan 
reviderad 2010/2016 

"Utveckla sin förståelse för 
grundläggande egenskaper i begreppen 
tal, mätning och form samt sin förmåga 
att orientera sig i tid och rum" 
(Skolverket, 1998, s. 9). 

"Utveckla sin förmåga att upptäcka och 
använda matematik i meningsfulla 
sammanhang" (Skolverket, 1998, s. 9). 

 

"Utvecklar sin matematiska förmåga att 
föra och följa resonemang" (Skolverket, 
2011, s. 10). 

"Utvecklar sin förmåga att använda 
matematik för att undersöka, reflektera 
över och pröva olika lösningar av egna 
och andras problemställningar" 
(Skolverket, 2011, s. 10). 

"Utvecklar sin förmåga att urskilja, 
uttrycka, undersöka och använda 
matematiska begrepp och samband 
mellan begrepp" (Skolverket, 2011, s. 10). 

"Utvecklar sin förståelse för rum, form, 
läge och riktning och grundläggande 
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egenskaper hos mängder, antal, ordning 
och talbegrepp samt för mätning, tid och 
förändring" (Skolverket, 2011, s. 10). 

 

2.4 Tidigare forskning 

Nedan presenteras forskning som ses vara betydelsefull i relation till studiens syfte 
och forskningsfrågor. Forskningen är hämtad från avhandlingar, vetenskapliga 
artiklar och litteratur. Avsnittet är indelat i Förskollärarens roll för barns 
matematiklärande, Barns lek och matematik, Miljöns betydelse för barns lärande 
inom matematik och Matematik och ett transdisciplinärt lärande.  

2.4.1 Förskollärarens roll för barns matematiklärande 

Doverborg (2006b) tar upp vikten av lärares didaktiska samt matematiska kunnande 
om matematik, vilket har en avgörande roll för hur barns matematiklärande 
möjliggörs och tas tillvara i vardagen på förskolan. Hon menar vidare att de vuxna 
kan ta tillvara på barnens intressen och fånga det dem är intresserade av för att 
hjälpa barnen se och uppleva den matematik som finns runt omkring dem. 
Matematiken måste enligt Doverbog (2006b) synliggöras samt problematiseras i 
meningsfulla sammanhang för att barnen ska skapa sig en förståelse för den 
matematik som finns i vardagen. Linder, Powers-Costello och Stegelin (2011) 
undersökte i sin studie hur yngre barn tar till sig matematiska begrepp i tidig ålder 
där de har granskat hur Reggio Emilia strategier möjliggör matematiskt lärande för 
yngre barn. Enligt dem kan ett meningsfullt möte med matematiken i förskoleåldern 
ha en positiv inverkan senare i livet där barnen gärna engagerar sig och vill lära mer 
om matematik i skolan. När det kommer till yngre barns matematiklärande menar 
dem att läraren behöver finnas med i barnens miljö för att agera diskussionsledare 
där hen ställer utmanande frågor till barnen i meningsfulla sammanhang. Läraren 
ska även finnas med som stöd när barnen tillsammans med andra försöker lösa och 
förstå delar inom matematiken. 

I Bäckmans (2015) doktorsavhandling problematiseras vikten av att förskollärare 
främjar lärandetillfällen i vardagen för barnen. I studien genomfördes tre lärstudier 
där avsikten var att ge barn möjlighet att erfara samt urskilja ett valt matematiskt 
lärandeobjekt både i planerade och oplanerade situationer. I de oplanerade här och 
nu situationerna var målet att förskollärarna skulle närma sig barns perspektiv samt 
ge barnen stöd för deras urskiljning av olika matematiska begrepp och fenomen. Den 
första lärstudien fokuserade på den geometriska formen cirkel. Resultatet av studien 
visar att i vardagen har förskollärare intentioner att fånga upp situationer som 
främjar lärande inom matematik och inte bara under planerade aktiviteter. 
Doverborg (2006b) styrker vikten av ett sådant arbetssätt då hon menar att de första 
erfarenheterna av matematik är av stor vikt för barns fortsatta lust och intresse för 
matematik. Hon anser att barnen ska få chans till att möta matematik dagligen i 
vardagen i form av utmaningar, begrepp, problemlösningar och idéer där det finns 
tydliga matematikanknytningar där matematiken tas tillvara medvetet i olika 
situationer.   

I en studie genomförd av Coltman, Petyaeva och Anghileri (2010) framkom det att en 
vuxens närvaro gav avsevärd förbättring hos barnens lärande inom matematik. Deras 
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huvudsyfte med studien var att undersöka hur effektivt vuxenstöd var för att utveckla 
barns lärande vid matematiska problemsituationer. Studien visade även att när barn 
på egen hand skulle upptäcka matematiken i vardagen så hade de svårt att se och 
uppleva den matematik som omgav dem, men när en stöttande vuxen var med som 
stöd så kunde barnen upptäcka olika viktiga och nödvändiga kunskaper som finns 
inom matematik. Vuxenstöd beskriver även Björklund (2013) som något centralt då 
alla barn inte alltid i aktiviteter och dialoger experimenterar med olika matematiska 
begrepp och principer. Enligt henne behöver dem barnen stöd från en lärare för att 
bli uppmärksammade om matematiken som omger dem, samtidigt som läraren ska 
uppmuntra barnen till att våga undersöka och prova sina idéer.  

Notari-Syverson och Sadler (2008) har i sin studie också studerat lärares roll i barns 
matematiklärande. I deras studie valde dem att utgå från nuvarande information som 
fanns angående barns tidiga matematiklärande. Utifrån informationen de hämtat har 
de vidare beskrivit och observerat hur lärare i förskolan kan arbeta för att främja 
barns matematiklärande. Dels lyfter de fram vuxnas inflytande för barns 
matematiska lärande vid olika vardagliga situationer i förskolan. Vad som 
synliggjordes under studien var att barns matematiklärande utvecklas hela tiden 
under förutsättning att förskolläraren pratar om matematik med dem kontinuerligt. 
Under en observation var det en lärare som i samspel med ett barn belyste den 
geometriska formen triangel. Barnet lekte med trianglar där läraren beskrev formen 
och även benämnde det rätta matematiska begreppet, triangel. En slutsats i deras 
studie var att lärare i förskolan kan stödja barns matematiklärande genom att vara 
närvarande i deras miljö och under aktiviteter, där de samtalar om matematik. 

2.4.2 Barns lek och matematik 

Trawick-Smith, Swaminathan och Liu (2016) genomförde en studie med hjälp av 
videoobservationer där de filmade samspelet och interaktionerna mellan 
förskollärare och förskolebarn. Totalt deltog 47 förskolebarn i åldrarna 33-57 
månader från fyra olika förskolor. Studiens syfte var att undersöka hur barns lek kan 
främja deras matematiklärande genom att förskolläraren stöttar barnen i leken 
genom att bland annat gå in i och utmana barnens matematiska tänkande. Studiens 
resultat visade att yngre barn som fått chans till att möta vuxna som belyser 
matematiken i deras lek visade på högre matematiskt lärande än sina äldre kamrater 
som saknat vägledande vuxna i sin lek. Förskolläraren Kärre (2013) lyfter också fram 
lekens vikt för barns utveckling och lärande i relation till matematik. Hon anser att 
läroplanens mål inom matematik kan realiseras genom att vuxna är närvarande i 
barns spontana lek där de kan lyfta fram och synliggöra matematiken. Du kan också 
enligt henne tillsammans i arbetslaget diskutera för att utforma lekmiljöer som 
innehåller olika matematikområden. Kärre (2013) problematiserar Bishops 
matematiska aktiviteter när det kommer till leken där hon menar att pedagoger 
måste vara medvetna om att matematiken i leken inte blir tydlig för barnen bara för 
att du haft den matematiska aktiviteten leken i beaktande. Doverborg (2006b) tar 
även upp detta och menar att pedagogerna har ett ansvar att sätta matematiken i en 
kontext så att den blir tydlig och meningsfull för barnen. 

Bishops matematiska aktiviteter reflekterar även Doverborg och Pramling 
Samuelsson (1999) kring. Enligt dem kan de användas som ett verktyg för att hitta 
matematiken i vardagen men att pedagogerna har en betydande roll som vägledare 
för att ge barnen rätt verktyg till att förstå de olika matematiska aspekterna. Kärre 
(2013) menar att pedagogerna kan hjälpa barnen att göra leken matematisk genom 
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att ställa utmanande och undrande frågor så att barnen uppmärksammar 
matematiken i sin lek. Björklund (2013) argumenterar för att alla lekar barn ingår i 
inte alltid är matematiska. Hon menar däremot att barns lek kan övergå till att bli 
matematiska, men det kräver att barnen upplever att de behöver beskriva, undersöka 
eller förklara något samband. 

Trawick-Smith et al. (2016) har i sin studie kommit fram till att lärares interaktioner i 
barns lek kan främja deras matematiklärande. Exempelvis menar dem att lärarna kan 
gå in i barns lek och utmana dem i sitt matematiska tänkande genom att använda 
matematiska begrepp och fraser. Användning av matematiska begrepp tillsammans 
med barnen är något som Björklund (2013) lyfter fram som betydande roll i barns 
matematiklärande. Lekens betydelse för barns matematiklärande är något som även 
stärks av Linder et al. (2011). I deras studie har det kunnat synliggöras att arbetet 
med matematik för små barn bör lägga fokus vid att de får chans till att möta 
matematik i sin naturliga miljö genom att de får undersöka, upptäcka och leka. 
Vidare beskriver de att den vuxnes roll i barns miljö och lek ska vara att lyfta fram 
och synliggöra matematiken för barnen. Matematiken är nämligen något som hela 
tiden omger barnens vardag där de möter och använder den utan att alltid inse att det 
är matematik (Ahlberg, 2000).   

2.4.3 Miljöns betydelse för barns lärande inom matematik 

Notari-Syverson och Sadler (2008) hävdar i sin studie att alla barn får chans till att 
utveckla kunskaper inom matematik under förutsättning att lärare skapar miljöer 
som främjar barns sociala samspel och experimenterande. Det kan göras genom att 
försöka lyfta fram matematiska begrepp under förskolans vardag både vid aktiviteter 
och under rutinsituationer anser dem. Det kan också göras genom att tillföra olika 
material i förskolans miljö som sand, vatten, Lego, lera, pussel och klossar där barnen 
på många olika sätt kan utveckla kunskaper inom matematik (Notari-Syverson & 
Sadler, 2008). Samtidigt ställer sig Björklund (2013) kritisk till ett sådant påstående 
och menar att god tillgång till material inte per automatik resulterar i att barn 
utvecklar och upptäcker matematiska begrepp. Hon menar istället att vuxna ska vara 
närvarande i barnens miljö och finnas där för att synliggöra den matematik som 
annars kan förbli osynlig för barnen. Geist, Geist och Kuznik (2012) har också i sin 
studie kunnat observera vid intervjuer att matematiska lärtillfällen inte alltid 
uppmärksammas av barnet. I sin studie intervjuades barn som var tre-fyra år gamla 
om vilka matematikaktiviteter de möter i sin miljö när de är i klassrummet. Deras 
resultat visade att det var sällan barnen uppfattade aktiviteterna de ingår i som 
matematiska.     

Genom att skapa en miljö som är tillgänglig för barnen med lekmiljöer och 
stimulerande material kan deras intresse och förståelse för matematik utvecklas 
(Ahlberg, 2000). Exempelvis så menar Kajetski och Salminen (2013) att ett medvetet 
val av redskap i miljön kan främja barnens matematiska tänkande och lärande i och 
med att det får chans till nya sinnesintryck och erfarenheter. Vidare anser dem att 
barns individuella behov bör tas i beaktande vid utformandet av lärandemiljöer. I 
relation till detta menar Björklund (2007) i sin studie att barn hela tiden påverkas av 
de personer och den miljö de befinner sig i där båda delarna kan begränsa barnets 
matematiklärande. När det kommer till förskolan som målorienterad verksamhet blir 
det därför enligt Björklund (2013) centralt i lärarens profession att se över barns 
lärandemöjligheter i relation till miljön och de människor som finns där. Enligt 
Bäckman (2015) är förskolläraren en del av barnens miljö vilket kräver att det finns 
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kunskaper om barnens miljö och det material som finns där för att kunna lyfta fram 
och samtala om matematik tillsammans med barnen. 

2.4.4 Matematik och ett transdisciplinärt lärande 

Palmer (2011) lyfter fram ett så kallat transdisciplinärt arbetsätt som kan användas 
vid arbetet med matematik i förskolan. Ett sådant arbetssätt handlar enligt henne om 
att du kan kombinera flera discipliner för att skapa ett nytt ämne. Dels kan du 
kombinera matematik och musik men även matematik och dans vilket skapar de nya 
ämnena matemusik och dansematik (Palmer, 2011). Ett liknande arbetssätt är något 
som även Pramling Samuelsson, Asplund Carlsson, Olsson, Pramling och Wallerstedt 
(2015) beskriver där de anser att estetiken kan fungera som ett hjälpmedel för att 
främja barns lärande inom andra ämnen. Franzén (2015) anser att barn ofta på olika 
sätt använder sina kroppar som ett redskap för att utveckla en förståelse för olika 
matematiska begrepp som finns: "Mathematical concepts are captured by the body, 
thoughts, skin and senses and force themselves upon the children and become as one 
with them" (Franzén, 2015, s. 50).  

Samtidigt problematiserar Franzén (2015) sitt eget forskningsresultat i relation till 
annan forskning. Enligt honom har tidigare forskning fokuserat på att undersöka hur 
barn uttrycker att de erfar och förstår matematik. När det däremot kommer till 
forskning om matematik och hur barn använder sina kroppar är forskningen 
bristfällig. Han anser att detta kan resultera i svårigheter för yrkesverksamma lärare 
att utforma olika lärandemiljöer där barnen får chans till att möta matematik där 
både kropp och hjärna får samspela. Palmer (2011) tänker däremot som föregående 
forskningsresultat att en kombination av musik och matematik resulterar i att barnen 
får chans till att utveckla sina matematiska kunskaper med hjälp av sina kroppar. I en 
studie av Geist et al. (2012) framkommer det att musik och matematik är något som 
finns tidigt i människors liv där de två ämnena samspelar med varandra. De menar 
att musiken bland annat innehåller tempo, melodier och rytm som samtidigt 
innehåller matematiska principer som räkning och mönster. Exempelvis påpekar 
Geist (2001) att barns tidiga matematiklärande främjas av aktiviteter som innehåller 
musik och rytm. Han menar att vuxna kan använda trummor som redskap för att 
hjälpa barnen i deras tidiga matematiklärande. Den vuxna kan slå på trumman i en 
viss takt där barnet får chans till att observera för att sedan prova slå i samma takt 
menar han.  

I relation till ett transdisciplinärt arbetssätt påpekar Geist et al. (2012) att barn 
spenderar långa stunder när de ingår i aktiviteter som kombinerar musik och 
matematik. Enligt dem får barnen chans till att möta och lära matematik på ett 
lustfyllt sätt vilket kan gynna deras fortsatta utveckling inom matematik. Tankar om 
att barns fortsatta matematikutveckling främjas om de får möta matematik i roliga 
och meningsfulla sammanhang är något som även styrks av Linder et al. (2011). 
Samtidigt som många studier lyfter fram ett transdisciplinärt arbetssätt som något 
användbart är Calissendorff (2012) delvis kritisk. Enligt henne får vi inte glömma 
bort att musiken i förskolan även har ett egenvärde vilket handlar om att barnen 
måste få chans till att också lära sig om musik, där musiken inte bara finns som ett 
medel för att främja lärande inom andra ämnen. 
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3 Teoretiskt perspektiv 

I följande kapitel presenteras studiens teoretiska perspektiv. Här kommer centrala 
och relevanta begrepp inom det sociokulturella perspektivet att redovisas.  

3.1 Sociokulturellt perspektiv 

I den här studien används ett sociokulturellt perspektiv på barns lärande och 
utveckling. Val av teoretiskt perspektiv gjordes i relation till studiens syfte vilket är 
att undersöka hur förskollärare arbetar med läroplanens mål inom matematik för att 
främja barns matematiklärande. Baserat på studiens syfte kan det sociokulturella 
perspektivet synliggöra samspelet mellan individer och de artefakter som finns och 
hur de kan påverka barns matematiklärande. Enligt Strandberg (2009) har samspelet 
mellan individen och olika kulturella miljöer en avgörande betydelse för individens 
lärandeprocesser vilket sågs som användbart för studien i relation till förskollärares 
olika arbetsmetoder.  

Skaparen av den sociokulturella teorin var Lev Vygotskij (1896-1934) där hans teori 
idag fungerar som en pedagogisk grundsten för läroplanen i förskolan (Bäckman, 
2015). Enligt den sociokulturella teorin menar Strandberg (2009) att lärande sker 
genom kulturella, sociala och historiska sammanhang. Säljö (2000) lyfter även fram 
att inom den sociokulturella teorin är interaktionen med andra människor central då 
Vygotskij menar att all typ av lärande och utveckling sker genom en social process. 
Vidare förklarar hon att lärande även ses som en kollektiv process där vi människor 
utvecklar en förståelse för de olika kulturella artefakter som finns i vår miljö. De 
nyvunna artefakterna kan sedan användas i sociala praktiker för ökat lärande. Enligt 
Strandberg (2009) är artefakter något som skapats av människor vilket gör att de är 
kulturellt påverkade. Artefakter kan bland annat vara språket men också olika objekt 
som är konkreta. Strandberg (2009) beskriver att artefakterna kan fungera som ett 
hjälpmedel och användas för att utveckla en förståelse mellan individer där vi även 
kan lära och förstå varandra. Kunskaperna som vi erfar tillsammans kan sedan 
bearbetas individuellt hos varje individ (Strandberg, 2009). Säljö (2000) anser att 
genom ett sociokulturellt perspektiv så blir de kulturella artefakterna samt 
interaktionen med omgivningen i förskolan betydelsefull då verksamheten sätter upp 
de ramar som finns vilket kan ha en inverkan på barns matematiska erfarande.   

Inom den sociokulturella teorin skapade Vygotskij även ett begrepp han kallade för 
den proximala utvecklingszonen som handlar om att ny kunskap blir till genom 
tidigare kunskaper och erfarenheter (Strandberg, 2009). Enligt Strandberg (2009) 
handlar den proximala utvecklingszonen om att en individ genom stöttning av en mer 
kunnig kamrat kan ta ett steg längre i sin utveckling än vad individen hade kunnat 
klara på egen hand. Vidare förklarar han att skillnaderna mellan det nya lärandet och 
de äldre erfarenheterna inte får vara för stort då den proximala utvecklingszonen kan 
sluta fungera. 
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4 Metod 

I följande kapitel presenteras avsnitten Kvalitativ forskningsansats, Urval, 
Semistrukturerade intervjuer, Deltagande observationer, Genomförande och 
Reflexivitet. Avsnittet Genomförande är indelat i fyra delavsnitt: 
Datainsamlingsmetod, Databearbetningsmetod, Etiska överväganden och Validitet 
och reliabilitet.   

4.1 Kvalitativ forskningsansats 

Utifrån studiens syfte och forskningsfrågor har intervjuer och observationer 
genomförts som sedan har triangulerats. Bryman (2011) förklarar att triangulering 
handlar om att du som genomför studien använder dig av två olika metoder. 
Vanligtvis brukar det vara en kombination mellan kvalitativa och kvantitativa 
metoder, men enligt honom fungerar det även att använda triangulering inom 
kvalitativ forskningsstrategi. I denna studie har fyra semistrukturerade intervjuer och 
fyra deltagande observationer genomförts. En kombination av två metoder valdes i 
syfte att kunna sätta intervjuernas empiri i relation till empirin från observationerna 
vilket kunde visa på likheter och olikheter. Samtidigt kunde en kombination av två 
metoder skapa möjligheter till att besvara och synliggöra nya delar som är relevanta 
för studiens syfte och forskningsfrågor. Förhoppningen var att trianguleringen kunde 
bidra med en empiri som överensstämde med verkligheten där utomstående läsare 
kan ta del av arbetsmetoder som idag används i förskolor för att utvecklas i sin egen 
yrkesroll.   

4.2 Urval 

Studiens syfte var att undersöka hur förskollärare arbetar med matematik för att 
främja barns matematiklärande. Det sågs därför som centralt att komma i kontakt 
med yrkesverksamma förskollärare. Här valdes ett vad Bryman (2011) kallar för 
målinriktat urval. Han beskriver att ett målinriktat urval är strategisk när det 
kommer till val av personer där de väljs på ett medvetet sätt. De fyra 
semistrukturerade intervjuerna samt de fyra deltagande observationerna 
genomfördes därför tillsammans med förskollärare. Förskollärarna som blev 
intervjuade var samma förskollärare som blev observerade ute i förskolans 
verksamhet. Antalet intervjuer och observationer gjordes utifrån studiens tidsram, 
där tidsramen även påverkade valet av förskolor. Val av förskolor gjordes genom ett 
vad Bryman (2011) kallar för bekvämlighetsurval. Förskolorna som valdes var 
förskolor inom kommunen och som sedan tidigare var kända för oss studenter. Val av 
förskollärare gjordes utifrån de som själva ville delta, utan att deras 
arbetslivserfarenhet hade någon inverkan. Tidsramen resulterade även i att två 
intervjuer och två observationer genomfördes av varje student. Datainsamlingen 
gjordes på två olika förskolor där åldrarna hos barnen varierade mellan 1-3 år och 3-5 
år. Förskollärarna som medverkade i studien har arbetat inom förskolan mellan 6 
månader till 22 år.  

4.3 Semistrukturerade intervjuer 

Baserat på studiens ansats, syfte och forskningsfrågor valdes en kvalitativ 
intervjuform då Bryman (2011) uttrycker att dessa typer av intervjuer skapar goda 
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möjligheter till att lyfta fram respondentens egna tankar och åsikter. Genom en 
kvalitativ intervju kunde respondenterna utifrån egna tankar och värderingar därför 
delge information om sina arbetsmetoder de använder sig av i arbetet med barns 
matematiklärande. Den specifika intervjuformen som valts för studien kallas för en 
semistrukturerad intervju (Bryman, 2011). Fördelen med semistrukturerade 
intervjuer är enligt Bryman (2011) att intervjuaren är strukturerad och förberedd 
genom en intervjuguide samtidigt som det finns en möjlighet att frångå 
intervjuguiden för att följa upp intressanta svar som ges. På så sätt finns det 
möjlighet att ställa följdfrågor för att få ytterligare empiri relevant till studiens syfte. 
Intervjuformen skapade även möjlighet till att kontrollera om svaren uppfattats på 
rätt sätt genom att bemöta respondenternas svar med eventuella kontrollfrågor. 
Bryman (2011) förklarar att intervjuguiden består av bestämda teman som ska 
beröras under intervjutillfället. Intervjuerna utgick därför ifrån temat matematik i 
förskolan där frågeställningar utformades i relation till studiens syfte och 
forskningsfrågor. Inför intervjutillfällena granskades vetenskapliga artiklar och 
relevant litteratur för att få en översikt över forskningsläget. Syftet med granskningen 
av tidigare forskning var att ha ett underlag vid skapandet av en relevant 
intervjuguide (se bilaga 1). Intervjuguiden skickades inte ut i förväg till 
respondenterna då detta kunde resultera i att de inför intervjutillfällena redan hade 
förberett färdiga svar (Bryman, 2011). Målet med intervjuerna var att få spontana 
svar där förskollärarna lyfte fram sina tankar där och då utan att de hade förberett 
svar som de trodde kunde vara uppskattade. Förhoppningen var att få mer 
beskrivande svar än färdiga.  

4.4 Deltagande observationer 

För att kunna synliggöra hur förskollärare arbetar för att främja barns 
matematiklärande valdes en kombination av metoderna semistrukturerade intervjuer 
och deltagande observationer valts. Förhoppningen var att observationerna kunde 
skapa fler möjligheter till att synliggöra olika arbetssätt och arbetsmetoder 
förskollärarna använder sig av vid arbetet med lärandemålen kring matematik. Enligt 
Stukát (2011) hämtar observationer dessutom information och kunskap direkt från 
sitt sammanhang vilket sågs som användbart i studien. Samtidigt menar han att 
observationer kan verifiera om det en person säger överensstämmer med vad 
personen gör rent praktiskt. Med andra ord kunde empirin från de två metoderna 
sättas i relation till varandra i hopp om att stärka studiens trovärdighet och 
pålitlighet.  

Observationsformen som valdes i studien är en så kallad deltagande observation som 
Bryman (2011) beskriver. I en deltagande observation menar han att du som 
fältarbetare finns med i en grupp där du lyssnar in och observerar gruppens 
beteenden. Genom deltagande observationer kan du som fältarbetare även ta del av 
kunskaper och värderingar som blir synliga i konkreta situationer vilket kanske inte 
lyftes fram vid intervjutillfället (Stukát, 2011).  

Utifrån studiens syfte kom fokus under observationerna att ligga vid hur 
förskollärarna arbetar för att främja barns matematiklärande. För att kunna uppfylla 
studiens syfte utformades ett observationsschema (se bilaga 3). Att använda ett 
observationsschema var ett beslut som togs då det kan underlätta för observatören att 
hitta ett fokus i relation till den roll som kommer intas vid observationerna. Den roll 
som kommer intas vid observationstillfällena kallas för deltagare-som-observatör 
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(Bryman, 2011). Bryman (2011) beskriver att du i den rollen är delaktig och 
samspelar med individerna under deras vardag samtidigt som de har kännedom om 
din roll. Rollen valdes i och med att observationerna kom att genomföras i 
förskolemiljö där förhoppningen var att rollen resulterade i att handlingar från 
förskollärarna skedde på ett naturligt sätt där de såg oss som kollegor.  

4.5 Genomförande 

I följande delavsnitt kan du som läsare ta del av hur datainsamlingen gått till och hur 
den har bearbetats och analyserats. Avsnittet behandlar även etiska överväganden 
som tagits i beaktande under studiens gång. Avslutningsvis förs reflektioner kring 
studiens trovärdighet och pålitlighet. 

4.5.1 Datainsamlingsmetod 

Som en inledande fas i studien utformades ett missibrev (se bilaga 2) där information 
delgavs om studiens syfte och forskningsfrågor. Informationen i missibrevet fick även 
förskolecheferna som ansvarar för förskolorna där studien skulle genomföras ta del 
av. I missibrevet kunde deltagarna även ta del av de forskningsetiska principerna 
Bryman (2011) och Vetenskapsrådet (2017) beskriver. Enligt dem är de 
forskningsetiska principerna centrala för att skapa en trygghet hos deltagarna. 
Tryggheten hos deltagarna var något som värdesattes högt, därför sågs missibrevet 
som en central del för en framgångsrik studie. Missibrevet skickades ut till 
förskolechefer och förskollärare vid två förskolor och de som var intresserade av att 
delta i studien hade möjlighet att höra av sig efter att ha fått gå igenom missibrevet. 
Första kontakt togs över telefon där deltagarna fick mer djupgående information 
kring studiens syfte men också de forskningsetiska principerna. Därefter bokades 
tider inför intervjuer och observationer. Utifrån studiens tidsram och för att spara tid 
genomfördes två intervjuer och två observationer av vardera student.  

Intervjuerna genomfördes på förskollärarnas arbetsplats i och med att miljön kunde 
upplevas som trygg för deltagarna (Bryman, 2011; Stukát, 2011). Deltagarnas tankar 
togs i beaktande där de tillfrågades om var de helst ville att intervjuerna skulle 
genomföras då Stukát (2011) förklarar att det kan upplevas som tryggt för 
respondenterna om det finns möjlighet till att påverka var intervjuerna kommer äga 
rum. Bryman (2011) anser att intervjun bör genomföras i en lugn miljö där det inte 
finns några störningsmoment. Intervjuerna genomfördes därför i avlägsna rum där 
personalen vanligtvis brukar ha reflektion. Intervjuerna var semistrukturerade vilket 
innebär att intervjuerna utgick från en intervjuguide (se bilaga 1) med utvalda teman 
som skulle beröras. Genom att intervjuerna var semistrukturerade fanns det 
möjlighet för oss att ställa följdfrågor utifrån de svar respondenterna gav. På så sätt 
kunde relevanta och intressanta svar följas upp för att få en fördjupad förståelse för 
vad respondenterna menade i relation till studiens syfte. Genom att det fanns 
utrymme för följdfrågor kunde respondenternas svar kontrolleras så inga 
missuppfattningar uppstod vilket i sin tur kunde stärka studiens trovärdighet och 
pålitlighet. Även respondentvalidering användes längre fram vilket enligt Bryman 
(2011) innebär att respondenterna bland annat får chans till att ta del av empirin från 
transkriberingarna där de kan ändra delar som kan ha missuppfattats.  

Intervjuerna inleddes med en genomgång av missibrevet och de forskningsetiska 
principerna. Respondenterna blev även tillfrågade om intervjuerna kunde spelas in 
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för att sedan transkriberas. Alla respondenter gav tillåtelse för inspelning och 
intervjuerna pågick i cirka 30 minuter vardera.  

Observationerna genomfördes efter bestämmelse med samma deltagare som blivit 
intervjuade. Observationerna pågick under flera heldagar ute i förskolans 
verksamhet. I och med att deltagarna observerades vid flera tillfällen fanns en 
grundtanke att observera dem vid varierande tider på dagen. Denna grundtanke togs 
i beaktande då Bryman (2011) förklarar att individen som blir observerad bland 
annat kan vara trött en viss tid på dygnet. I förskolans vardag kan det också handla 
om att förskollärarna en viss tid på dagen upplever mer stress. Aktiviteter som 
observerades var bland annat de mer planerade, till exempel matsituationen, men 
även icke-planerade som barns fria lek. Vid observationstillfällena intogs rollen som 
Bryman (2011) kallar för deltagare-som-observatör vilket innebär att den som 
genomförde studien fanns med i förskolans vardag i barngruppen där deltagarna 
kände till din roll - att du var där för att observera hur de arbetar för att främja barns 
matematiklärande.  

4.5.2 Databearbetningsmetod 

Databearbetningsmetoden som valdes vid intervjuerna och observationerna kallas för 
en tematisk analys (Bryman, 2011). En vanlig strategi vid en tematisk analys kallas 
för framework vilket enligt Bryman (2011) handlar om att du har en mall där du 
skriver upp olika teman och underteman du kunnat hitta i ditt insamlade material. 
Inför analysen skapades därför en mall (se bilaga 4) där det fanns möjlighet att skriva 
upp olika teman från varje intervju som sedan kunde jämföras med varandra för att 
hitta likheter och olikheter. Vid intervjutillfällena gav respondenterna tillåtelse till att 
spela in vad som lyftes fram vilket skapade möjlighet för transkribering. Stukát (2011) 
förklarar att transkriberingar kan ta lång tid, men att de också kan vara svårt att hålla 
reda på allt material för den som genomför studien. Därför användes intervjuguiden 
(se bilaga 1) där varje frågeställning fungerade som en rubrik vid transkriberingen av 
intervjuerna. Ett sådant arbetssätt underlättade för att kunna jämföra all empiri för 
att sedan arbeta vidare med den tematiska analysen. Efter transkriberingarna fanns 
det en möjlighet till att granska respondenternas olika svar där du kunde jämföra och 
sätta dem i relation till varandra för att sedan överföra till mallen (se bilaga 4) som 
skapats. Det var här det gick att se olikheter men också likheter i respondenternas 
svar som sedan skapade olika teman. Samma tillvägagångssätt användes vid analys 
och transkribering av observationerna där empirin genomgick en tematisk analys där 
mallen (se bilaga 4) återigen användes. De teman som synliggjordes vid analysen 
presenteras senare i resultatavsnittet.  

4.5.3 Etiska överväganden 

För att skydda de som deltar i en studie har Vetenskapsrådet (2017) arbetat fram fyra 
huvudkrav. Dessa fyra kraven är informationskravet, samtyckeskravet, 
nyttjandekravet och konfidentialitetskravet. 

Informationskravet handlar om att deltagarna har rätt till att få information om 
syftet om studien samt vad den kommer användas till. Det innebär även att 
deltagarna har rätt att när som helst under studiens gång avbryta sitt deltagande, 
utan att bli ifrågasatta (Vetenskapsrådet, 2017). Detta var något som togs i beaktande 
tidigt i studien genom ett missibrev (se bilaga 2) där berörda parter fick ta del av 
studiens syfte där de även fick information om att de när som helst kunde avbryta sin 
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medverkan i studien. Missibrevet skickades till förskollärare men även till 
förskolechefer som ansvarar för de förskolor där några förskollärare tillfrågats om 
deltagande i studien. 

Samtyckeskravet innefattar att det krävs ett samtycke om undersökningsdeltagarens 
medverkan. Om de som ska bli intervjuade eller observerade eller på något annat sätt 
delta i undersökningen och är under 15 år så krävs det även samtycke ifrån 
vårdnadshavarna (Vetenskapsrådet, 2017). Även detta var något som lyftes fram i 
missibrevet där deltagarna fick chans till att signera och acceptera sin medverkan i 
studien.  

Nyttjandekravet är det tredje kravet vilket handlar om att den information som 
undersökningen har fått fram av de enskilda deltagarna inte får användas till annat 
än det ändamål som undersökningen syftar till (Vetenskapsrådet, 2017). 
Nyttjandekravet togs i beaktande genom att respondenterna vid intervjutillfällena 
tillsammans med intervjuaren gick igenom de forskningsetiska principerna. Vid 
genomgången fick respondenterna kännedom om att informationen som kom fram 
under intervjuerna och observationerna enbart skulle kommas att användas i studien 
för att sedan förstöras vid kursens slut.  

Konfidentialitetskravet är det fjärde och sista kravet. Konfidentialitetskravet innebär 
att deltagarna i undersökningen ska få största möjliga konfidentialitet och att 
obehöriga inte ska kunna ta del av deltagarnas personuppgifter. Det är upp till dem 
som utför studien att se till så att alla uppgifter om deltagarna inte når ut till 
obehöriga (Vetenskapsrådet, 2017). För att uppfylla följande krav har allt material 
som kommit fram under intervjutillfällena och observationerna förvarats på ett ställe 
där obehöriga inte ägt tillgång eller tillträde. I studien användes även fiktiva namn för 
att skydda deltagarnas identitet.  

4.5.4 Validitet och reliabilitet 

Validitet beskrivs av Bryman (2011) som ett sätt att se i hur stor grad studien faktiskt 
mäter och undersöker det den är tänkt att undersöka. Reliabilitet handlar istället om 
hur replikerbara forskningsresultaten är, det vill säga ifall någon annan skulle utföra 
samma studie och få samma forskningsresultat så upplevs studien vara av hög 
reliabilitet (Bryman, 2011). Bryman (2011) problematiserar däremot begreppen 
validitet och reliabilitet inom kvalitativ forskning då de passar in mer inom den 
kvantitativa forskningen. Istället beskriver han något han kallar för trovärdighet och 
pålitlighet. Enligt Bryman (2011) blir trovärdighet här en ersättare till validitet som 
handlar om att följa de regler som finns, samtidigt som du kontrollerar att du 
uppfattat verkligheten på rätt sätt enligt deltagarna. Pålitlighet blir här enligt honom 
en ersättare till reliabilitet och handlar bland annat om att du på ett tydligt sätt 
presenterar studiens alla steg så att utomstående kan följa hela processen.  

Studiens validitet (trovärdighet) och reliabilitet (pålitlighet) 

Syftet med studien var att undersöka hur förskollärare i förskolan arbetar med 
läroplanens mål inom matematik för att främja barns matematiklärande. Med andra 
ord blev det här centralt för oss att välja en metod eller metoder som lyfter fram 
förskollärarnas arbete med matematik i förskolan. För att stärka studiens 
trovärdighet användes triangulering vilket innebär att du använder dig av två olika 
metoder där du sätter resultaten i relation till varandra. Om bara semistrukturerade 
intervjuer använts som metod upplevdes det som att det saknas befogenhet att hävda 
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att studien är av hög trovärdighet. Det i och med att Bryman (2011) lyfter fram att 
respondenterna vid intervjusituationer ibland kan ge svar som de tror kan vara 
uppskattade av de som genomför studien. Därför genomfördes också deltagande 
observationer som kan synliggöra hur arbetet med matematik även kan se ut i 
praktiken. Med andra ord har intervjuerna kunnat sättas i relation till 
observationerna för att stärka studiens trovärdighet. Vid intervjutillfällena har även 
följdfrågor och kontrollfrågor ställts för att säkerställa att svaren från respondenterna 
uppfattats på rätt sätt. Avslutningsvis har också respondentvalidering använts där 
respondenterna fått chans till att ta del av transkriberingarna och studiens resultat 
för att ändra eventuella missuppfattningar. Målet med respondentvalideringen var 
att försöka få en så objektiv bild som möjligt över studiens resultat.  

För att stärka studiens pålitlighet har det i studien funnits en tydlighet när det 
kommer till redogörelsen för alla moment som genomförts. Det kan bland annat ses 
vid metodkapitlet där det finns tydliga beskrivningar över tankegångar, metodval och 
genomföranden. Genom att ha gjort tydliga beskrivningar har det skapats en 
möjlighet för utomstående läsare att kunna följa studiens alla processer från början 
till slut.  

4.6 Reflexivitet 

Under studiens gång har vi intagit ett vad Bryman (2011) kallar för ett 
självreflekterande förhållningssätt vilket innebär att den som genomför studien 
reflekterar över egna tankar och värderingar för att sträva mot en objektivitet. För oss 
har det handlat om att tillsammans diskutera bland annat om tidigare erfarenheter 
och kunskaper om matematik i förskolan. Under förskollärarutbildningen har vi 
kommit i kontakt med tidigare forskning och litteratur som behandlar 
matematikarbetet inom förskolan. Genom det självreflekterande förhållningssättet 
anser vi oss ha kunnat förhålla oss till forskningsobjektet på ett mer distanserat sätt 
där eftersträvan varit en så stor objektiv studie som möjligt. Inledningsvis vid 
utformandet av syfte och forskningsfrågor kan det ha funnits en viss förförståelse för 
arbetet med matematik inom förskolan. Det var här det självreflekterande 
förhållningssättet blev användbart då vi redan här reflekterade och synliggjorde olika 
tankar och värderingar.  

Bryman (2011) förklarar att reflexivitet också handlar om att ha en förståelse för hur 
din roll som genomförare av studien kan påverka de personer som ingår i studien. 
Det är något som vi hade i åtanke, särskilt i och med valet av metoderna intervju och 
observation. Under intervjuerna och observationerna reflekterade vi därför över vår 
egen inverkan vid intervjutillfällena och observationerna. För att skapa en 
objektivitet vid intervjuerna hade vi dels ett reflekterande förhållningssätt vid 
genomförandet samtidigt som vi genomförde en respondentvalidering. 
Respondentvalidering handlar om att respondenterna får möjlighet att ta del av sina 
svar från intervjuerna för att göra eventuella ändringar som kan ha missuppfattats 
(Bryman, 2011). Även följdfrågor fanns vid varje intervjutillfälle.   
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5 Resultat och analys 

I följande kapitel presenteras studiens resultat och analys. Utifrån forskningsetiska 
principer kommer namn som presenteras att vara fiktiva i syfte att skydda 
deltagarnas identitet. Kapitlet är indelat i två avsnitt, intervjuer och observationer. 
Avsnitten är indelade i olika delavsnitt som bygger på den tematiska analysen där 
olika teman synliggjordes. I delavsnittet intervjuer presenteras temana Benämna och 
synliggöra matematiken, Barns intresse som utgångspunkt för ett 
matematiklärande, Att använda matematiken inom andra ämnen och Miljöns och 
artefakternas roll i barns matematiklärande. Delavsnittet observationer är indelat i 
De friare situationerna och De planerade situationerna.  

5.1 Intervjuer 

I följande delavsnitt presenteras de teman som synliggjordes vid den tematiska 
analysen: Benämna och synliggöra matematiken, Barns intresse som utgångspunkt 
för ett matematiklärande, Att använda matematiken inom andra ämnen och 
Miljöns och artefakternas roll i barns matematiklärande. 

5.1.1 Benämna och synliggöra matematiken 

Studien visar att förskollärarna arbetar för att synliggöra matematiken för barnen i 
förskolan. Förskollärarna är till stor del delaktiga i barnens matematikutveckling 
genom att de samtalar om matematik med dem där de synliggör matematiska 
begrepp i deras vardag. Samtliga förskollärare i studien menar att de har ett uppdrag 
som förskollärare att uppmärksamma matematiken som omger dem och barnen, men 
även att de skapar tillfällen där de verbalt benämner och använder matematiska 
begrepp i barngruppen. En förskollärare beskriver bland annat hur hen försöker 
synliggöra matematiken för barnen: “Ett arbetssätt jag använder mig av är just att 
synliggöra matematiken i barnens vardag så att de blir uppmärksammade på 
matematiken”. Att synliggöra och lyfta fram matematiken tillsammans med barnen är 
ett arbetssätt som beskrivs av en annan förskollärare. 

Det materialet vi har blir ju det, alltså matematiskt. Men det blir ju att hela tiden lyfta fram 
matematiken för vi har ju egentligen inte riktigt specifika matematikmaterial. Utan det blir vår 
uppgift att lyfta fram matematiken i deras vardag. 

Coltman et al. (2010) tar i sin studie upp vikten av en vuxens närvaro för barns 
matematiklärande. I deras studie visade resultatet att barns lärande inom matematik 
med hjälp av stöd från vuxna förbättrades avsevärt. Vidare visade studien att barn 
kan ha svårt att se och uppmärksamma matematiken själva i sin vardag men med 
hjälp av en vuxen kunde viktiga och nödvändiga kunskaper inom matematik 
synliggöras för barnen. Arbetssättet Coltman et al. (2010) beskriver kan jämföras 
med det respondenterna i vår studie använder sig av för att främja barns 
matematiklärande. Björklund (2013) lyfter även hon fram vuxenstöd och dess 
centrala roll för barns matematiklärande. Hon anser att vuxenstöd bör ses som något 
strävansvärt i arbetet med matematik i förskolan då barn inte alltid själva lyfter fram 
matematiska begrepp och principer i sina aktiviteter. 

Om ovanstående resultat analyseras ur ett sociokulturellt perspektiv kan det tolkas 
som att matematiken fungerar som ett kulturellt men även socialt redskap där 
matematiken genom kommunikationen med andra synliggörs. Flera av förskollärarna 
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i vår studie menar att de arbetar med att vara delaktiga i barnens matematiklärande 
genom att finnas där för att utmana dem. Det görs genom att synliggöra matematiken 
för barnen där de får chans till att genom en vuxen gå vidare i sitt matematiklärande. 
Vår tolkning här är att förskolläraren använder sig själv som stöd där de agerar inom 
den proximala utvecklingszonen Strandberg (2009) beskriver. Genom att finnas med 
i barnens miljö där förskolläraren synliggör matematiken kan barnet ta del av den 
vuxnes kunskaper för att komma vidare i sitt lärande.  

Vår studie visar att förskollärarna använder de rätta matematiska begreppen där de 
exempelvis benämner att en fyrkant heter kvadrat. De menar även att de inte 
använder matematikgenomgångar för att lära barnen begreppen utan att barnen lär 
sig dem naturligt genom att förskollärarna benämner begreppen vid konkreta 
händelser i barnens vardag på förskolan.  

Att benämna begreppen rätt tycker jag är viktigt inför skolan som när vi benämner begreppen 
rätt så som att en fyrkant som har fyra hörn även är en kvadrat. Även plus och minus, att de hört 
dem innan så blir det inte så stor sak när de börjar skolan sen. Men ser vi att det inte finns något 
intresse för det så tjatar vi inte och har matematikgenomgångar utan vi tar det efter deras 
intresse. Vi får inte glömma bort att matematiken finns överallt där vi måste benämna 
matematiska begrepp.  

Att benämna matematiska begrepp på ett korrekt sätt är något Björklund (2013) ser 
som en betydande faktor för barns matematiklärande. Enligt henne ska vuxna i 
förskolan använda sig av matematiska begrepp samtidigt som hen tydliggör dem för 
barnen. Notari-Syverson och Sadler (2008) belyser även i sin studie vikten av att 
lärare samtalar med barnen om de matematiska begrepp som omger barnen i deras 
vardag på förskolan. Förskollärarna i vår studie beskriver att de använder de korrekta 
matematiska begreppen på ett konkret och naturligt sätt för att främja barns 
matematiklärande vilket andra studier visat vara betydelsefullt.  

5.1.2 Barns intresse som utgångspunkt för ett matematiklärande 

I vår studie belyser samtliga förskollärare att de vill att barnen utvecklar en positiv 
attityd till matematik. För att uppnå detta blir barnens intressen och nyfikenhet en 
utgångspunkt för att skapa tillfällen som främjar barns matematiklärande. Två av 
förskollärarna i studien förklarade även att matematik ska vara något lustfyllt och 
meningsfullt för barnen. Därför beskriver de ett arbetssätt som präglas av spontanitet 
där barnen får möta matematiken genom ett lustfyllt lärande. En förskollärare 
beskriver bland annat. 

Att göra så barnen får möta matematiken på ett lustfyllt sätt och att i situationer bygga vidare på 
barnens intressen. Vi hade ju på mitt tidigare jobb ett stort temaarbete om pärlor som byggde på 
barnens intressen. Med pärlor kunde vi synliggöra färg, form, mönster, ritningar och 
tredimensionella kroppar. Matematik ska vara något roligt.  

En annan förskollärare förklarar att för hen blir barnens intresse centralt för att de 
ska få möta matematiken i meningsfulla sammanhang. 

Det viktiga är att ta tillvara på barnens intressen för då kommer det från dem själva och då finns 
det ett intresse till att vilja lära sig mer om ämnet och det blir då meningsfullt för dem att lära 
sig om matematik. Det blir viktigt att barnen får uppleva att matematik är något roligt.  

Meningsfullhet och matematik är något som även lyfts fram av Linder et al. (2011). 
De har i sin studie kunnat synliggöra betydelsen av att barn möter matematik i 
meningsfulla sammanhang. Deras resultat har visat att barn som möter matematiken 
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i förskolan i meningsfulla sammanhang skapar sig en positiv uppfattning om 
matematik vilket har visat sig främja deras fortsatta intresse för matematik senare i 
skolan. Doverborg (2006b) anser vidare att matematiken måste problematiseras 
samt synliggöras i meningsfulla sammanhang för att barnen ska få chans till att 
utveckla en förståelse för den matematik som omger dem. 

5.1.3 Att använda matematiken inom andra ämnen 

Studien visar att förskollärarna som deltagit i studien använder sig av andra ämnen 
för att lyfta fram matematik i syfte att främja barns matematiklärande. Dels lyfter 
några av förskollärarna fram estetiken som ett hjälpmedel de använder sig av för att 
ge barnen chans till att lära sig matematik med hjälp av kroppen: "Med estetiken kan 
vi synliggöra matematiken där barnen får uppleva matematiken med kroppen. De 
kan få uppleva lägesord genom musiken, balans och sådana saker med kroppen, det 
är mycket matematik. De allra yngsta barnen måste få uppleva matematiken i 
meningsfulla sammanhang vilket estetiken erbjuder". Att få uppleva matematik 
genom kroppen är något som ses vara användbart i arbetet med barns 
matematiklärande även av en annan förskollärare som lyfter fram målning och sång.  

I estetiken räknar vi exempelvis om barnen målar olika saker, så som hur många ögon har 
figuren och sorterar färger och gör olika mönster. Nu håller vi på och arbetar med temat 
kroppen och då blir det mycket med antal om hur många fingrar, ögon och tår du har. Vi lyfter 
även fram räkneramsor och rytmik i olika sånger.  

Arbetssätten förskollärarna beskriver kan jämföras med vad Palmer (2011) kallar för 
ett transdisciplinärt arbetssätt. Ett sådant arbetssätt handlar enligt henne om att du 
kombinerar flera olika discipliner för att skapa ett nytt ämne som bland annat 
matemusik. Båda förskollärarna förklarar att barn måste få uppleva matematik, dels 
genom kroppen vilket även Franzén (2015) lyfter fram som något användbart när det 
kommer till barns matematiklärande. Hon förklarar att barn kan använda sina 
kroppar som redskap för att utveckla en förståelse för olika matematiska begrepp 
som finns. En av förskollärarna lyfter fram att barn genom estetiken får chans till att 
möta matematik i meningsfulla sammanhang vilket Doverborg (2006b) ser som 
betydelsefullt. Hon menar att matematik bör synliggöras samt problematiseras i 
meningsfulla sammanhang för att barnen ska skapa sig en förståelse för den 
matematik som finns i vardagen. Om barn får chans till att möta matematik i roliga 
och meningsfulla sammanhang kan deras fortsatta matematikutveckling främjas 
anser Linder et al. (2011). Utöver estetiken beskriver en förskollärare hur hen 
kombinerat naturvetenskap och matematik baserat på barnens intresse för att främja 
deras matematiklärande: "Till exempel magnetism på vår avdelning, där har 
matematiken liksom kommit in i aktiviteten fast fokus först var på naturvetenskap. 
Genom barnens intresse för magnetism kunde vi vuxna gå vidare och samtala om 
magneternas geometriska former och färger". 

Studien visar att förskollärarna på ett medvetet sätt använder andra ämnen för att 
främja barns matematiklärande, däremot visar resultatet också att det finns några 
förskollärare som anser att det inte alltid sker medvetet: "Ja det är för att allt går ihop 
så det blir ju naturligt, det är ofta inte hundra procent medvetet utan matematiken 
går ju in i allt. Exempelvis att man benämner former när barnen ritar". Att 
matematiken lyfts fram omedvetet genom andra ämnen är något som även en annan 
förskollärare lyfter fram: "Man gör ju det men sen hur pass medvetet det är alla 
gånger går att diskutera". Samtidigt som det emellanåt sker omedvetet finns 
förskollärarna där och synliggör matematiken för barnen. Doverborg (2006b) 
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förklarar att lärares didaktiska samt matematiska kunnande om matematik har en 
avgörande roll för hur barns matematiklärande möjliggörs och tas tillvara i vardagen 
på förskolan. Trots att förskollärarna i studien förklarar att de inte alltid använder 
andra ämnen medvetet så lyfter de fram sina matematiska kunskaper för barnen. Att 
vuxna finns med som stöd är något som Notari-Syverson och Sadler (2008) 
synliggjort i sin studie som något betydelsefullt för barns matematiklärande. Deras 
studie visade att lärare i förskolan kan stödja barns matematiklärande genom att vara 
närvarande i deras miljö och under aktiviteter där de samtalar om matematik 
tillsammans med barnen. Vuxna ska finnas som stöd för barnen där de kan hjälpa 
dem att uppmärksamma matematiken som omger dem (Björklund, 2013). Vuxnas 
inverkan på barns matematiklärande är något som även lyfts fram av Björklund 
(2007), som anser att barns lärande inom matematik kan hämmas beroende på den 
miljö och de personer som omger barnen. 

5.1.4 Miljön och artefakternas roll i barns matematiklärande 

Studiens resultat visar att förskollärarna arbetar med barnens miljö där material väljs 
medvetet för att skapa möjlighet för förskollärarna att samtala om matematik 
tillsammans med barnen: "I vår miljö så finns det material som skapar möjligheter 
för oss att utforska matematik hela tiden tillsammans. Det konkreta är att det är 
framme och tillgängligt för barnen". Tillgängligheten i barnens miljö är något som 
Ahlberg (2000) också lyfter fram. Hon anser att en tillgänglig miljö med 
stimulerande material kan utveckla barnens intresse och förståelse för matematik. En 
annan förskollärare beskriver hur de i arbetslaget gjort medvetna materialval för att 
främja barns matematiklärande. 

Vi har pennorna och Legot sorterade i färger och annat sorteringsmaterial så det naturligt faller 
in i deras vardag. Vi har bilder med siffror och antal så de ska locka till kommunikation om 
matematik så att barnen själva kan titta och samtala med varandra. Vi har även byggmaterial 
där de kan se mönster och skapa själva.  

När det kommer till barns matematiklärande i förskolan har Notari-Syverson och 
Sadler (2008) i sin studie kommit fram till att alla barn får chans till att utveckla 
kunskaper inom matematik under förutsättning att lärare skapar miljöer som främjar 
barns sociala samspel och experimenterande. Enligt dem kan det göras genom att till 
exempel tillföra material i miljön som lera, pussel och klossar. Samtliga förskollärare 
i studien lyfter fram liknande matematikmaterial som citatet ovan vilket de tillfört i 
barnens miljö i syfte att främja deras samspel och kommunikation om matematik. 
Samtidigt som Notari-Syverson och Sadler (2008) lyfter fram materialets betydelse 
för barns lärande inom matematik ställer sig Björklund (2013) delvis kritisk till ett 
sådant påstående. Enligt henne resulterar inte god tillgång till material per automatik 
i att barn utvecklar och upptäcker matematiska begrepp. Det är något som en av 
förskollärarna även lyfte fram under studien: "Det kanske inte är materialet i sig som 
är matematiskt utan det handlar mycket om hur vi pedagoger använder materialet 
tillsammans med barnen". Björklund (2013) förklarar vidare att vi vuxna istället ska 
finnas med i barnens miljö för att synliggöra den matematik som annars kan förbli 
osynlig. En liknande tanke gällande miljön och materialet beskrev en av 
förskollärarna: "Sen kan allt material bli matematiskt, det handlar om att vara 
närvarande i barnens miljö för att synliggöra den matematik materialet inrymmer".  
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5.2 Observationer 

Under studien har totalt fyra deltagande observationer genomförts på två olika 
förskolor. Vid den tematiska analysen blev två teman framträdande där matematiken 
och matematiska arbetsmetoder blev synliga. Dels gick det att se matematiken och 
matematiska arbetsmetoder under friare situationer men även under situationer som 
var planerade. De två temana presenteras nedan.  

5.2.1 De friare situationerna 

Vid observationerna av de friare situationerna, till exempel barns lek så omgav 
matematiken barnen hela tiden. Däremot var det inte alltid som matematiken lyftes 
fram av barnen vilket kan bero på att matematiken var osynlig för dem (Ahlberg, 
2000). På en av förskolorna fanns det bland annat en magnethörna många barn 
visade intresse för. Vid magnettavlan fanns magneter i färgerna rosa, gula, blåa och 
gröna. Magneterna var även kvadratiska och triangulära. Vid ett tillfälle är det en 
förskollärare som är närvarande vid magnettavlan och utmanar barnen i sitt 
matematiska tänkande: 

Vi befinner oss vid magnettavlan där tre barn utforskar och undersöker magnetism. De samtalar 
med varandra när de tillsammans skapar olika konstruktioner på magnettavlan. Barnen skrattar 
och tittar på varandra när det lyckas bygga nya konstruktioner och former. En förskollärare 
kommer in till rummet och börjar samtala med barnen: 

Förskollärare: "Oj nämen titta! Vad har ni byggt för något?".  

Muhammad: "Ett hus!".  

Förskollärare: "Ja jag ser det! Jag ser också att ni byggt huset med olika färger, som rosa, blå, 
gul och grön! Vilket häftigt mönster! Vad är det för något Fatima?".  

Fatima: "Ett stort hus!".  

Förskollärare: "Oj! Ja jag ser att det är jättestort, lite större än Muhammads hus". 

Muhammad och Fatima: "mm...".  

Förskollärare: "Ska vi se om vi kan bygga ett ännu större hus? Om Muhammad tar några gula 
och blåa kvadrater så kan du Fatima ta några gröna och rosa trianglar. Hur många kvadrater 
fick du Muhammad?" 

Muhammad: "en, två och tre!". 

Förskollärare: "Ja tre stycken. En, två och tre".  
 
Förskolläraren är under observationstillfället närvarande i barnens miljö där hen synliggör 
matematiken för barnen samtidigt som utmanande frågor ställs till barnen. Förskolläraren tar 
tillvara på barnens intresse för magnetism för att skapa ett lärandetillfälle inom matematik. 
Förskolläraren finns med i barnens miljö där hen lyfter fram matematik som jämförelseord, 
färg, geometriska former och räkning.  
 

Analys   

Utifrån ett sociokulturellt perspektiv kan situationen tolkas som att förskolläraren 
väljer att ingå i ett socialt samspel med barnen för att främja deras 
matematiklärande. Förskolläraren väljer att gå in i barnens lek och samspela, där hen 
sedan utgår ifrån barnens intressen för att lyfta fram matematiken som omger barnen 
vilket Doverborg (2006b) lyfter fram som en central del i barns matematiklärande. 
Enligt henne bör vuxna ta tillvara på barnens intressen och fånga det dem är 
intresserade av för att hjälpa barnen se och uppleva den matematik som finns runt 
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omkring dem. Barnen kan med andra ord ha gått miste om matematiken under leken 
utan förskollärarens roll vilket enligt Björklund (2013) handlar om att de ska vara 
närvarande i barnens miljö för att synliggöra matematiken som annars kan förbli 
osynlig.  

Genom att utgå ifrån barnens intressen vid leken fick barnen chans till att möta 
matematiken i ett meningsfullt sammanhang vilket Linder et al. (2011) anser har en 
positiv inverkan på barns matematiklärande senare i livet. När det kommer till barns 
lek och matematik kan läraren enligt Trawick-Smith et al. (2016) välja att ställa 
frågor och skapa matematiska utmaningar vilket förskolläraren gjorde under 
lektillfället. Genom ett sociokulturellt perspektiv kan förskolläraren även tolkas agera 
som den mer kunnige kamraten inom den proximala utvecklingszonen Strandberg 
(2009) beskriver. När förskolläraren väljer att gå in i barnens lek och lyfta fram 
matematiken delar hen med sig av sina kunskaper som barnen eventuellt saknar 
vilket kan hjälpa dem vidare i sitt lärande. Att ha en närvarande vuxen som stöd för 
barns matematiklärande är något som ses vara användbart enligt Coltman et al. 
(2010). Deras studie visade att när barn på egen hand skulle upptäcka matematiken i 
vardagen så hade de svårt att se och uppleva den matematik som omgav dem, men 
när en stöttande vuxen var med som stöd så kunde de upptäcka olika viktiga och 
nödvändiga kunskaper som finns inom matematik. Under leken synliggjorde 
förskolläraren bland annat geometriska former, räkning, färg och jämförelseord där 
hen använde olika matematiska begrepp. Att använda matematiska begrepp är något 
som har en betydande roll för barns matematiklärande (Björklund, 2013). Genom 
förskollärarens deltagande i barnens lek kan det utifrån ett sociokulturellt perspektiv 
tolkas som att barnen fått kunskap om nya artefakter de kan använda i andra 
situationer för att främja sitt lärande inom matematik.   

Vid en annan observation i barns fria lek fanns det mängder med matematiskt 
material som omgav barnen, bland annat spel, siffror på väggen och material med 
tryck på av olika geometriska former. Några pojkar befinner sig vid legohörnan när 
en förskollärare kommer:  

Vi befinner oss vid legohörnan där tre pojkar i femårsåldern skapar och bygger med Lego. En 
konflikt uppstår mellan barnen och en förskollärare kommer och hjälper barnen lösa konflikten. 
Förskolläraren stannar sedan kvar och samtalar om matematik tillsammans med barnen:  

Förskollärare: "Vi behöver en rektangel med sex prickar på om vi ska fylla på med legobitar hela 
vägen!". 

Andreas: "Okej, här, här och här!". 

Förskollärare: "Bra! Vi behöver även en till bit på andra sidan, där behöver vi en legobit med 
åtta prickar som är en rektangel eller två små kvadrater med fyra prickar på båda bitarna". 

Oskar: "Här!" (Och ger en kvadrat). 

Andreas: "Nej här! Den där är för liten" (och ger en rektangel med åtta prickar). 

Förskollärare: "Ja det är helt rätt Andreas! Men vi kan även bygga en sådan bit som du har om 
vi tar två små kvadrater som Oskar har. Titta här, två kvadrater med fyra prickar bildar 
tillsammans en sådan legobit som du har en rektangel med åtta prickar".  

Andreas: "Ja för fyra plus fyra blir åtta det kan jag!". 

Förskolläraren utgår från barnens intresse där hen skapar en matematisk aktivitet där Legot blir 
ett matematiskt material. Förskolläraren synliggör matematiken som Legot innehåller där hen 
bland annat lyfter fram geometriska former som rektangel och kvadrat. Förskolläraren utmanar 
barnen när de räknar antalet prickar på Legobitarna där barnen reflekterar över mönster. 
Prickarna använder förskolläraren även för att synliggöra räkning och antal för barnen.  
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Analys 

Med ett sociokulturellt perspektiv kan situationen tolkas som att förskolläraren 
bjuder in barnen till samspel där hen agerar inom den proximala utvecklingszonen 
som den kunnigare kamraten. Förskolläraren utmanar barnen bland annat genom 
matematiska frågor där hen lyfter fram sina kunskaper inom matematik vilket gör att 
barnen kan gå vidare med sina tankar i leken. Enligt Strandberg (2009) är det av 
betydelse inom den sociokulturella teorin att se lärande i ett sociokulturellt 
sammanhang där de mer kunniga kamraterna kan stötta sina mindre kunniga 
kamrater i den proximala utvecklingszonen. Samtidigt som förskolläraren agerade 
inom den proximala utvecklingszonen fanns hen med i barnens miljö för att i leken 
skapa möjligheter för barnen att undersöka och upptäcka matematiken. Ett sådant 
arbetssätt beskriver Linder et al. (2011) som användbart i arbetet med matematik 
tillsammans med mindre barn. Enligt dem ska barnen få chans till att möta 
matematik i sin naturliga miljö genom att de får undersöka, upptäcka och leka där 
den vuxnas roll är att finnas med i barnens miljö för att lyfta fram och synliggöra 
matematiken.  

Under observationen i den fria leken fångar förskolläraren ett lärandetillfälle inom 
matematik tillsammans med barnen. När konflikten var löst tog förskolläraren 
initiativ till att rikta barnens nyfikenhet och intresse till matematiken som fanns 
under legobygget. Enligt Doverborg (2006b) är det lärares didaktiska samt 
matematiska kunnande om matematik som har en avgörande roll för hur barns 
matematiklärande möjliggörs och tas tillvara i vardagen på förskolan. Hon menar 
vidare att de vuxna kan ta tillvara på barnens intressen och fånga det dem är 
intresserade av för att hjälpa barnen se och uppleva den matematik som finns runt 
omkring dem vilket förskolläraren gjorde under barnens lek med Legot. Trawick et al. 
(2016) förklarar att pedagogerna har ett ansvar att utmana barnen i deras 
matematiska tänkande. Enligt dem kan det ske genom att pedagogen använder 
barnens lek för att iscensätta moment som behandlar matematik där pedagogen 
bland annat kan ställa utmanande frågor som berör matematik.  

5.2.2 De planerade situationerna 

Matematik och matematiska arbetsmetoder var något som även gick att observera vid 
tillfällen som var planerade i förskolans verksamhet. Under matsituationen var det en 
förskollärare som synliggjorde matematik för barnen: 

Vi befinner oss i förskolans matsal där en förskollärare sitter tillsammans och äter med sex 
barn. De har precis ätit klart när förskolläraren reser sig upp för att hämta bröd och frukt. 
Brödet som förskolläraren hämtar har olika geometriska former samtidigt som något bröd är 
hårt medan något annat är mjukt. De geometriska formerna bröden har är cirkulära, 
kvadratiska och rektangulära. När förskolläraren frågar barnen om de vill ha bröd blir brödet 
plötsligt ett matematiskt material förskolläraren använder sig av för att synliggöra matematik. 
Förskolläraren pekar på brödet och frågar om barnen vill ha en cirkel, kvadrat eller rektangel, 
samtidigt som frågor ställs om de vill ha hårt eller mjukt bröd:  

Förskollärare: "Vill Anna ha en cirkel, kvadrat eller rektangel?".   

Anna: "Cirkel!".  

Förskollärare: "Okej en cirkel och Filip vill du ha en cirkel, kvadrat eller rektangel?". 

Filip: "Hård smörgås". 

Förskollärare: "En hård cirkel?". 
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Filip: "Ja!".  
 
Förskolläraren använder brödet som material från sin omgivning och gör den matematisk 
genom att synliggöra den matematik som materialet inrymmer. Förskolläraren pekar på brödet 
samtidigt som hen sätter ord på de matematiska begreppen. När Anna svarar att hon vill ha en 
cirkel så bekräftar förskolläraren detta genom att peka på brödet och säga cirkel. Förskolläraren 
har också en konversation med Filip där hen sätter ord på matematiska begrepp samtidigt som 
barnets tankar blir bekräftade av förskolläraren.  
 

Analys 

Utifrån ett sociokulturellt perspektiv kan matsituationen tolkas som ett tillfälle där 
ett lärande sker genom socialt samspel mellan barnen och förskolläraren. 
Förskolläraren använder språket som artefakt för att kommunicera matematiken för 
barnen vilket Notari-Syverson och Sadler (2008) ser som en central del i barns 
matematiklärande. De anser att om barnen får chans till att prata om matematik 
kontinuerligt så främjas deras matematiklärande. Under observationen bekräftar 
barnen även det förskolläraren säger där språket som artefakt kan skapa tillfälle för 
barnen att bli delaktiga i nya kunskaper kring geometriska former. Enligt Ahlberg 
(2000) är matematik något som hela tiden omger barnens vardag där de möter och 
använder den utan att alltid inse att det är matematik vilket synliggjordes under 
matsituationen. Om förskolläraren inte agerade inom den proximala 
utvecklingszonen som den kunnigare kamraten där hen delade med sig av sina 
kunskaper om geometriska former kunde smörgåsarna fortsatt att vara bara 
smörgåsar. När det kommer till matematik i förskolan är det enligt Björklund (2013) 
den vuxnas roll att i barnens miljö synliggöra matematiken som annars kan förbli 
osynlig. Samtidigt förklarar Doverborg (2006b) att det är lärares didaktiska samt 
matematiska kunnande om matematik som har en avgörande roll för hur barns 
matematiklärande möjliggörs och tas tillvara i vardagen på förskolan. Situationen 
kan därmed ha utspelat sig på olika sätt beroende på vilken förskollärare som varit 
närvarande under matsituationen.  

Matematik var även något som lyftes fram och synliggjordes under andra planerade 
situationer i förskolan. I hallen när barnen skulle klä på sig och gå ut var det en 
förskollärare som utvecklade och synliggjorde matematik för barnen:  

Vi befinner oss i förskolans hall där det är två barn och en förskollärare. Ett av barnen frågar 
efter sina vantar där förskolläraren väljer att använda frågan för att samtala om talet två 
tillsammans med barnen:   

Olivia: "Jag vill ha mina vantar!". 

Förskollärare: "Hur många vantar vill du ha?" 

Olivia: "Två, för jag har ju två händer". 

Förskollärare: "Vad har du mer två av då?". 

Olivia: "Fötter och näsor och ögon". 

Erik: "Nej! Man har faktiskt bara en näsa".  

Förskollärare: "Ja det är rätt man har en näsa men man har även näsborrar på näsan och hur 
många hål är det då?". 

Olivia och Erik: "Två!"  

Förskollärare: "Och hur många armar har vi då?" (och pekar på två jackärmar på jackan). 

Olivia och Erik: "Två!". 
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Förskolläraren använder vardagssituationen för att samtala om matematik tillsammans med 
barnen. Här använder förskolläraren kläder i hallen som matematiskt material för att samtala 
och reflektera tillsammans med barnen över antal.  
 

Analys 

Hallsituationen kan utifrån ett sociokulturellt perspektiv tolkas som att 
förskolläraren samspelar med barnen och använder sig av artefakter för att stödja 
barnen i deras lärandeprocesser inom matematik. Under situationen använder 
förskolläraren bland annat jackärmarna för att tydliggöra på ett konkret sätt att vi 
människor också har två armar. Förskolläraren omvandlar vardagssituationen till ett 
lärandetillfälle där hen styr barnens intresse och nyfikenhet mot matematiken som 
finns runt dem i deras närmiljö. Notari-Syverson och Sadler (2008) anser att alla 
barn får chans till att utveckla matematiska kunskaper under förutsättning att lärare 
skapar miljöer som främjar barns sociala samspel och experimenterande. Enligt dem 
kan det göras genom att lyfta fram matematiska begrepp i förskolans aktiviteter men 
även under vardagliga situationer vilket förskolläraren gjorde under hallsituationen. 
Även Doverborg (2006b) förklarar att det är betydelsefullt om pedagogerna tar 
tillvara på lärandetillfällen för barnen under vardagen genom att bland annat 
använda matematiska begrepp där det också finns tydliga matematikanknytningar. 
Under hallsituationen relaterade förskolläraren bland annat matematiska begrepp 
som antalet två till jackärmar där barnen fick en tydlig matematikanknytning. 
Björklund (2013) förklarar även hon att användning av matematiska begrepp 
tillsammans med barnen har en betydande roll i deras matematiklärande.  
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6 Diskussion 

I följande kapitel presenteras avsnitten Metoddiskussion och Resultatdiskussion. 
Avsnittet Resultatdiskussion är indelat i sex delavsnitt: Göra matematiken synlig, 
Medvetet arbete i miljön, Matematik i meningsfulla sammanhang, Slutsats, 
Förskolepedagogisk relevans och Framtida forskning.  

6.1 Metoddiskussion 

Studiens syfte var att undersöka hur förskollärare i förskolan arbetar med 
läroplanens mål inom matematik för att främja barns matematiklärande. När det 
kommer till forskningsfrågor ville vi ta reda på vilka arbetsmetoder förskollärarna 
använder sig av för att synliggöra matematiken för barnen i förskolans vardag och 
varför de just väljer dem metoderna. Slutligen ville vi också ta reda på vilket 
matematikmaterial som fanns på förskolorna och hur förskollärarna använder det för 
att främja barnens matematiklärande. Till en början blev vi därför tvungna att 
reflektera över vilken metod vi ville använda oss av för att kunna besvara och uppfylla 
studiens syfte och forskningsfrågor. I vår studie valde vi istället för en metod två 
metoder som var semistrukturerade intervjuer och deltagande observationer. Vi valde 
metoderna då vi upplevde att det skapade möjlighet till att konstruera relevant data i 
relation till studiens syfte och forskningsfrågor. Med hjälp av semistrukturerade 
intervjuer upplevde vi oss kunna besvara första forskningsfrågan. Vid 
semistrukturerade intervjuer förklarar Bryman (2011) att det skapas möjligheter till 
att lyfta fram respondenternas egna tankar och åsikter. På så sätt kunde vi undersöka 
just varför förskollärarna valde specifika metoder vid arbetet med matematik 
tillsammans med barnen. En annan fördel med semistrukturerade intervjuer är enligt 
Bryman (2011) att du som intervjuar är förberedd genom en intervjuguide samtidigt 
som det finns möjlighet att ställa följdfrågor utöver intervjuguiden. För oss innebar 
det att vi kunde följa upp intressanta och relevanta svar i relation till studiens syfte 
och första forskningsfråga. Vi kunde även utforma en tydlig och relevant 
intervjuguide vilket hjälpte oss att skapa ett fokus vid intervjutillfällena. Samtidigt 
upplevde vi att intervjuerna var väldigt tidskrävande i och med att vi valde att spela in 
intervjuerna för att sedan transkribera och genomföra en respondentvalidering. Det 
är något som tog flera dagar, men samtidigt upplever vi att det har hjälpt oss stärka 
studiens trovärdighet och pålitlighet.  

När det kommer till vår andra forskningsfråga upplevde vi att deltagande 
observationer kunde bli lämpliga. Stukát (2011) förklarar att observationer hämtar 
information och kunskap direkt från sitt sammanhang vilket vi upplevde som 
användbart i relation till andra forskningsfrågan. Samtidigt menar han att 
observationer kan verifiera om det en person säger överensstämmer med vad 
personen gör rent praktiskt. Därav valde vi att kombinera de semistrukturerade 
intervjuerna med deltagande observationer då vi ville sträva efter hög trovärdighet 
och pålitlighet. Vi använde oss därför av något som Bryman (2011) kallar för 
triangulering vilket innebär att du använder två olika metoder i din studie. En 
kombination av två metoder valdes i syfte att kunna sätta intervjuernas empiri i 
relation till empirin från observationerna vilket kunde visa på likheter och olikheter. 
Samtidigt skapade det möjligheter till att synliggöra fler arbetsmetoder förskollärarna 
använder sig av i arbetet med matematik tillsammans med barnen. Detta 
tillvägagångssätt hjälpte oss att synliggöra hur förskollärarna även arbetade praktiskt 
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med sina arbetsmetoder vid arbetet med matematik. Vid observationerna intog vi 
rollen deltagare-som-observatör (Bryman, 2011). Bryman (2011) beskriver att du i 
den rollen är delaktig och samspelar med individerna under deras vardag samtidigt 
som de har kännedom om din roll och status som forskare. Vi intog rollen i och med 
att observationerna skulle genomföras i förskolemiljö där vi hoppades att rollen 
skulle resultera i att handlingar från förskollärarna skedde på ett naturligt sätt där de 
kunde se oss som kollegor. Vi upplever att valet av roll blev framgångsrikt då 
förskollärarna efter observationerna uttryckte att de inte tänkte på att vi var där för 
att observera. 

Utifrån studiens tidsram valde vi att genomföra två intervjuer och två observationer 
vardera för att spara tid då vi i förväg var medvetna om att databearbetningen kunde 
ta tid. Samtidigt som en uppdelning av genomförandet sparar tid har det ställt krav 
på oss som genomför studien, särkilt vid observationerna. Vid databearbetning 
reflekterade vi mycket och länge kring våra observationer i och med att vi eventuellt 
kan ha uppmärksammat olika delar vid observationerna. Det var en av anledningarna 
till att vi valde att utforma ett observationsschema där vi kunde sträva efter ett 
gemensamt fokus för att kunna besvara vår andra forskningsfråga. Vid våra 
diskussioner kom vi fram till att det vid observationer kan vara lätt hänt att påverkas 
av våra egna sinnesintryck när vi befinner oss i ett sammanhang för att observera. 
Skulle studien genomföras på nytt kan det därför ses som användbart att genomföra 
observationerna tillsammans.  

6.2 Resultatdiskussion 

Studiens syfte har varit att undersöka hur förskollärare i förskolan arbetar med 
matematik för att främja barns matematiklärande. Studiens frågeställningar var: 

 Vilka arbetsmetoder använder sig förskollärarna av för att synliggöra 
matematiken för barnen i förskolans vardag och varför väljer de just dem 
metoderna? 

 Vilket matematikmaterial finns på förskolorna och hur använder 
förskollärarna det för att främja barns matematiklärande? 

Vi upplever att vi har uppnått studiens syfte där frågeställningarna kunnat besvarats. 
Studiens resultat visar att förskollärarna använder sig av olika strategier i arbetet 
med att uppfylla de olika lärandemålen inom matematik som lyfts fram i förskolans 
läroplan. Grunden i samtliga arbetsmetoder är att förskollärarna vill skapa möjlighet 
för barnen att lära sig matematik i samspel med andra i meningsfulla 
sammanhang. Den mest framträdande arbetsmetoden som synliggjordes i studien 
var att förskollärarna arbetar medvetet med att synliggöra och benämna olika 
matematiska begrepp. Förskollärarna gör det bland annat under vardagssituationer 
och under barns lek. Förskollärarna arbetar även med att skapa matematiska miljöer 
med medvetna val av matematikmaterial för att främja barns matematiklärande där 
de själva anser sig vara en del av barnens miljö. Samtidigt som förskollärarna gör 
medvetna val av material för att främja barns matematiklärande har vår studie 
kunnat synliggöra att allt material kan bli matematiskt. Med hjälp av det 
sociokulturella perspektivet har vi kunnat tolka och förhålla oss objektivt till studiens 
insamlade empiri.  
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6.2.1 Göra matematiken synlig 

Samtliga förskollärare som deltog i vår studie lyfte fram sin roll i barns 
matematiklärande. En arbetsmetod de såg som betydelsefull var att finnas med som 
stöd i barnens miljö för att synliggöra och benämna olika matematiska begrepp. 
Metoden användes för att göra barnen uppmärksammade över matematiken som 
omger dem vilket kan ses som användbart då Björklund (2013) påpekar att 
matematiken kan förbli osynlig för barnen utan stöd från vuxna. När det kommer till 
vuxenstöd och barns matematiklärande har Coltman et al. (2010) kommit fram till i 
deras studie att en vuxens närvaro gav avsevärd förbättring hos barnens lärande 
inom matematik. Deras huvudsyfte med studien var att undersöka hur effektivt 
vuxenstöd var för att utveckla barns lärande vid matematiska problemsituationer. 
Studien visade att när barn på egen hand skulle upptäcka matematiken i vardagen så 
hade de svårt att se och uppleva den matematik som omgav dem, men när en 
stöttande vuxen var med som stöd så kunde barnen upptäcka olika viktiga och 
nödvändiga kunskaper inom matematik. I vår studie gjordes detta båda under 
oplanerade situationer men också under planerade situationer. Vid en 
måltidssituation var det en förskollärare som frågade barnen om de ville ha 
smörgåsar. Förskolläraren benämnde formerna på brödet och frågade barnen under 
matsituationen om de ville ha en cirkel, kvadrat eller rektangel istället för att enbart 
fråga om de ville ha en smörgås. Vår tolkning här är att smörgåsarna kunde förblivit 
enbart smörgåsar utan förskollärarens synliggörande av matematiken som fanns hos 
smörgåsarna. Vikten av att synliggöra matematiken för barnen är något som även 
Linder et al. (2011) kommit fram till i sin studie. Enligt dem är den vuxnas roll att i 
barns miljö lyfta fram och synliggöra matematiken för barnen. Björklund (2013) 
anser även hon att vuxna bör finnas med i barnens miljö där de bland annan kan lyfta 
fram olika matematiska begrepp tillsammans med barnen vilket har en betydande 
roll i deras matematiklärande. Vår uppfattning är således att du som förskollärare 
därför måste inneha didaktiska kunskaper inom matematik och ha en förståelse för 
vad matematik i förskolan kan vara, för att kunna använda dig av arbetsmetoden 
förskollärarna beskrivit i vår studie.   

Något som synliggjorts i våra intervjuer och observationer är att matematik finns 
överallt och är en del av förskolans vardag. Vår studie visar att förskollärarna på ett 
medvetet sätt använder andra ämnen för att främja barns matematiklärande, 
däremot visar resultatet också att det finns några förskollärare som anser att det inte 
alltid sker medvetet. I och med att det inte alltid sker medvetet så ställde vi oss delvis 
kritiska till i hur stor grad förskollärarna kan synliggöra matematiken för barnen. 
Däremot kan det också ses som positivt då matematiken kan ske som en naturlig del i 
barnens vardag i förskolan, där förskollärarna inte alltid behöver planera in 
matematiska aktiviteter utan de sker istället naturligt i meningsfulla sammanhang. 
Doverborg (2006b) förklarar att det är lärarens didaktiska samt matematiska 
kunnande som har en avgörande roll för hur barns matematiklärande möjliggörs och 
tas tillvara i vardagen på förskolan. Med hennes tankar i åtanke tolkar vi det som att 
förskollärarna i vår studie besitter erfarenheter och kunskaper om matematik i 
förskolan vilket gör att arbetet kan upplevas omedvetet fast det egentligen sker per 
automatik. Att förskollärarna arbetar med matematiska handlingar utan att vara 
medvetna om dem betyder alltså inte att barnen går miste om matematiklärande 
situationer. Däremot upplever vi att medvetna förskollärare kan problematisera 
matematiken i högre grad i barngruppen vilket gick att uppmärksamma under 
observationerna. Matematiken är något som måste synliggöras och problematiseras 
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för att barnen ska skapa sig en förståelse för den matematik som finns i vardagen 
(Doverborg, 2006b).  

I vår studie framgår det att samtliga förskollärare anser att de arbetar med att 
benämna de matematiska begreppen på ett korrekt sätt för barnen. Genom våra 
observationer samt intervjuer synliggjordes det att förskollärarna använder de 
formella begreppen för de geometriska formerna. Däremot ställer vi oss kritiska till 
hur de använder andra formella begrepp inom matematik utöver geometri. En 
förskollärare nämnde bland annat: “Om vi nämner begreppen rätt så som att en 
fyrkant som har fyra hörn även är en kvadrat. Även plus och minus att de hört de 
innan så blir inte de så stor sak när de börjar skolan sen”. I citatet menar 
förskolläraren att hen benämner matematiska begrepp på korrekt sätt, däremot 
nämner hen plus och minus istället för addition och subtraktion. Att benämna 
matematiska begrepp på ett korrekt sätt är något Björklund (2013) ser som en 
betydande faktor för barns matematiklärande. Enligt henne ska vuxna i förskolan 
använda sig av matematiska begrepp samtidigt som hen tydliggör dem för barnen. 
Notari-Syverson och Sadler (2008) belyser även i sin studie vikten av att lärare 
samtalar med barnen om de matematiska begrepp som omger barnen i deras vardag 
på förskolan för att främja barns matematiklärande. I relation till studien och tidigare 
forskning upplever vi att alla barn i förskolan har rätt till att få höra de korrekta 
matematiska begreppen, även de “svårare”. Det behöver inte alltid finnas en 
förståelse för alla matematiska begrepp hos barnet vilket gick att uppmärksamma 
under observationerna, men att förskollärarna däremot skapar möjlighet för barnen 
att höra och möta olika matematiska begrepp oavsett svårighetsgrad.  

6.2.2 Medvetet arbete i miljön 

Notari-Syverson och Sadler (2008) har i sin studie studerat lärares roll i barns 
matematiklärande och miljöns betydelse. Resultatet i deras studie som synliggjordes 
var att barns matematiklärande utvecklas hela tiden under förutsättning att 
förskolläraren pratar om matematik med dem kontinuerligt. I sin studie kom de även 
fram till att barns matematiklärande främjas under förutsättning att lärare skapar 
miljöer som främjar barns sociala samspel och experimenterande vilket kan göras 
genom medvetet val av matematikmaterial. Det finns ett tydligt samband mellan 
deras resultat och resultatet i vår studie. Samtliga förskollärare i vår studie har belyst 
sin egen roll för barns matematiklärande där de använder språket som artefakt för att 
lyfta fram och kommunicera om matematik tillsammans med barnen. Förskollärarna 
i vår studie arbetar även medvetet med miljön där de vill skapa möjlighet för samspel 
mellan barnen men också mellan barnen och förskolläraren. Det finns även medvetna 
val när det kommer till matematikmaterial som Lego, byggmaterial, bilder med 
siffror och antal och magneter med geometriska former. Samtidigt ställer vi oss delvis 
kritiska till resultat i Notari-Syverson och Sadler (2008) studie när det kommer till 
slutsatsen de drar om medvetna val av matematikmaterial. I vår studie har vi kunnat 
synliggöra att allt material egentligen kan bli matematiskt, det handlar här istället om 
förskollärarens didaktiska kunskaper om vad matematik kan vara. Doverborg och 
Emanuelsson (2006) förklarar att förskolläraren har en avgörande inverkan på barns 
matematiska utveckling i förskolan. De anser att förskollärarens matematiska och 
didaktiska kunnande om matematik har en betydande roll för hur miljön och 
vardagssituationer i förskolan kan utvecklas samt ta tillvara på barns 
matematiklärande. En av förskollärarna i vår studie nämner bland annat: "Det 
kanske inte är materialet i sig som är matematiskt utan det handlar mycket om hur vi 
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pedagoger använder materialet tillsammans med barnen". Det synliggjordes även 
bland annat under observationen vid matsituationen där brödet blev ett matematiskt 
material. Det är som Björklund (2013) förklarar att god tillgång till material inte per 
automatik resulterar i att barn utvecklar och upptäcker matematiska begrepp. Vår 
studie har istället visat att det blir betydelsefullt för förskollärare att inte bli 
begränsade till enbart matematiskt material i arbetet med matematik tillsammans 
med barn i förskolan. Vår uppfattning är att förskollärare kan se matematiken i allt 
som omger barnens vardag under förutsättning att de utvecklar didaktiska kunskaper 
inom matematik.  

6.2.3 Matematik i meningsfulla sammanhang 

Resultatet i Linder et al. (2011) studie visade att ett meningsfullt möte med 
matematiken i förskoleåldern ha en positiv inverkan senare i livet där barnen gärna 
engagerar sig och vill lära mer om matematik i skolan. Deras resultat synliggjorde 
även att när det kommer till yngre barns matematiklärande behöver läraren finnas 
med i barnens miljö för att agera diskussionsledare där hen ställer utmanande frågor 
till barnen i meningsfulla sammanhang. Att använda utmanande frågor för att främja 
barns matematiklärande är en likhet som går att se i vår studie där förskollärarna 
ställer frågor både vid friare aktiviteter och vid planerade aktiviteter. Däremot var det 
endast två av förskollärarna under intervjuerna som lyfte fram att barns möte med 
matematik ska ske i lustfyllda och meningsfulla sammanhang där barnen får chans 
till att relatera till matematiken som något roligt. Att inte alla förskollärare uttryckte 
detta är något som kan upplevas som problematiskt då studien genomförd av Linder 
et al. (2011) kunnat visa att ett meningsfullt möte med matematiken i förskolan har 
tydliga kopplingar till hur barn kommer se på matematik senare i skolan. Samtidigt 
som alla förskollärare inte lyfte fram meningsfullhet vid intervjutillfällena var det 
något som gick att uppmärksamma vid observationerna. Vår uppfattning är att 
förskollärarna under observationerna tog tillvara på barnens intresse där de sedan 
synliggjorde matematiken i ett för dem meningsfullt sammanhang. Det gjordes bland 
annat vid hallsituationen och vid magnettavlan där förskollärarna utgick ifrån vad 
barnen var intresserade av just då. Sedan satte de barnens intresse i relation till 
matematik där den synliggjordes i ett meningsfullt sammanhang vilket är av vikt 
enligt Doverborg (2006b). Hon förklarar att pedagogerna har ett ansvar att sätta 
matematiken i en kontext så att den blir tydlig och meningsfull för barnen. Genom 
triangulering skapades därför en möjlighet för oss i vår studie att sätta intervjuernas 
resultat i relation till observationernas där det gick att se likheter i förskollärarnas 
arbetsmetoder.  

6.2.4 Slutsats  

Barns tidiga möte med matematik är något som har en inverkan på hur de förhåller 
sig till matematik senare i skolan. Det blir därför betydelsefullt för förskollärare att 
medvetet reflektera över vilka arbetsmetoder och vilket material som erbjuds i 
förskolan. Vår studie visar på vikten att barn får chans till att möta medvetna vuxna 
som problematiserar och synliggör matematiken i meningsfulla sammanhang där de 
får en chans till att skapa sig en förståelse för den matematik som finns i vardagen. 
Förskollärarna i vår studie gör det på olika sätt, dels genom att arbeta med 
matematik baserat på barnens intressen. En framträdande arbetsmetod i studien 
handlar om att den vuxna är närvarande i barnens miljö för att synliggöra 
matematiken. Matematiken är något som hela tiden omger barnen enligt deltagarna i 
studien där de möter och använder den utan att alltid inse att det är matematik. För 
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att synliggöra matematiken för barnen har förskollärarna i arbetslaget utformat 
miljöer som skapar möjligheter till att samtala och reflektera om matematik. 
Samtidigt som förskollärarna använder specifikt matematikmaterial tillsammans 
med barnen har studien även visat att allt kan bli till ett matematiskt material. I 
grund och botten handlar det om förskollärarens didaktiska kunnande om 
matematiken och deras förmåga att synliggöra den för barnen.  

6.2.5 Förskolepedagogisk relevans 

Följande studie har synliggjort hur förskollärare i förskolan kan arbeta för att främja 
barns matematiklärande. I relation till förskolans läroplan och dess mål från 1998 
fram till idag har det skett stora förändringar kring vad förskollärare ska sträva efter 
att uppfylla inom matematiken. Från att ha haft två lärandemål 1998 har vi idag fyra 
lärandemål inom matematiken. Samtidigt som lärandemålen blivit fler framgår det 
inte tydligt hur förskollärare ska arbeta för att uppnå dem. Den här studien har byggt 
på kvalitativa intervjuer och deltagande observationer vilket har gett en empiri om 
hur verksamma förskollärare arbetar med matematik i förskolan. Med andra ord har 
studiens resultat byggt på förskollärares olika didaktiska kunskaper och 
arbetsmetoder. Studien kan därför användas som inspirationskälla i arbetet med 
matematik i förskolan för blivande och yrkesverksamma förskollärare.  

6.2.6 Framtida forskning 

Studiens resultat bygger på förskollärares perspektiv över hur du kan arbeta för att 
främja barns matematiklärande. Det skulle därför vara intressant att genomföra en 
studie som fokuserar på barns perspektiv i relation till matematik i förskolan. 
Samtidigt som tidigare forskning visat att matematiken kan vara osynlig för barn 
(Ahlberg, 2000; Björklund, 2013) skulle det vara intressant att försöka lyfta fram 
deras perspektiv över när de upplever matematik som roligt. På så sätt kan 
förskollärare ta del av forskning som bygger på barns perspektiv för att skapa 
ytterligare arbetsmetoder där barn får möjlighet att möta matematiken i meningsfulla 
sammanhang.  
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Bilaga 1 Intervjuguide 

Intervjufrågor till förskollärare 
 
Inledande frågor 

 Hur länge har du arbetat som förskollärare i förskolan? 

 Har du gått någon fortbildning inom matematik efter din 
förskollärarutbildning? 

 
 

 Hur arbetar du för att väcka intresse för matematik hos barnen? Varför? 

 Hur arbetar du med matematik i förskolan? Varför? 

 Hur ser du på miljöns betydelse för barns matematikutforskande i vardagen? 
- Hur tar du tillvara på miljön för att skapa lärandesituationer för barns 

matematiklärande? Varför? 

 Vilket matematikmaterial har ni på förskolan och hur synliggör ni det på ett 
konkret sätt för barnen? 

 Hur ser du på barns lek och matematiklärande? 

 Vad blir din roll för att främja barns matematikutveckling? 

 Initierar ni matematiska utmaningar för barnen? I så fall hur? 

 Använder du dig av speciella arbetsmetoder/arbetssätt i arbetet med 
matematik tillsammans med barnen? Varför väljer du dessa metoder? 

 Använder du dig av andra ämnesområden för att främja barns 
matematiklärande? 
- Estetik? Teknik? Naturkunskap? Språk? 
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Bilaga 2 Missibrev 

Missibrev till förskollärare 

Information om studie “Matematik i förskolan”. 
 
Hej! 
Vi är två studenter vid namn Emilia Adolfsson och Victor Stachurski som för 
närvarande läser sista terminen på förskollärarprogrammet vid Mälardalens 
Högskola i Eskilstuna. Det är nu dags för oss att skriva vårt examensarbete där vi valt 
att undersöka hur förskolepersonal i förskolan arbetar med läroplanens mål inom 
matematik för att främja barns matematiklärande. Vi blev intresserade av att 
genomföra denna studie då Emanuelsson (2006) lyfter fram vikten av det första 
mötet med matematik, där han menar att en avgörande roll för barns syn samt 
intresse för matematik är beroende på hur de blir presenterade för ämnet redan i 
förskolan. Vi vill därför gärna intervjua dig om ditt arbete med matematik i förskolan. 
Vi vill också gärna genomföra observationer för att se hur det kan se ut i praktiken.  
 
Du tillfrågas härmed om deltagande i denna undersökning. Ditt deltagande i 
undersökningen är helt frivilligt. Du har rätten att när som helst avbryta ditt 
deltagande utan närmare motivering och utan några negativa konsekvenser för dig.  
 
Intervjuerna beräknas pågå i 30 minuter och om det finns möjlighet spelar vi gärna 
in intervjuerna. Resultatet av intervjuerna kommer endast att användas till 
forskningsändamål samt att dina uppgifter kommer att behandlas konfidentiellt, där ditt 
namn samt namnet på förskolan kommer att anonymiseras. Observationerna kommer att 
genomföras under en till två dagar och sker efter samtycke med er. 
Samtliga anteckningar och ljudinspelningar kommer vid kursens slut att 
förstöras. 
 
Undersökningen kommer att presenteras i form av en uppsats vid Mälardalens 
högskola som i sin slutversion läggs ut på diva-portal.org. Ni kan då få chans till att ta 
del av studiens resultat.  
 
[  ] Jag godkänner deltagande i denna studie. 
[  ] Jag godkänner inte deltagande i denna studie.  
 
Ord och datum                                                                  Underskrift 
 

 
 
Med vänlig hälsning 
Emilia Adolfsson   Victor Stachurski 
Mobilnummer: xxx   Mobilnummer: xxx 
Mail: xxx    Mail: xxx 
Eskilstuna 2017-11-07   Eskilstuna 2017-011-07 
 
Handledare 
Margaret Obondo   Tele: xxx Mail: xxx 
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Bilaga 3 Observationsschema 

Observationsschema 

Förskola:_____________________ 

Vilka arbetsmetoder synliggörs? 

 

 

 

 

Hur ser vi förskollärarna ta tillvara på 
barnens matematiska tankar? 

 

 

 

Vilket matematiskt material finns i 
rummet? 

 

 

 

Vilken matematik synliggörs av 
förskollärarna? 
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Bilaga 4 Framework vid tematisk analys 

Teman     

Intervjuperson 
1 

Observation 1 

    

Intervjuperson 
2 

Observation 2 

    

Intervjuperson 
3 

Observation 3 

    

Intervjuperson 
4 

Observation 4 

    

 


