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Studiens syfte var att genom semistrukturerade intervjuer få ökad kunskap om 
vilket innehåll åtta förskollärare ger matematikundervisningen i förskolan. De 
teoretiska utgångspunkterna studien tolkats från är Alan Bishops matematiska 
aktiviteter samt ett sociokulturellt perspektiv. Resultatet visar hur 
förskollärarna anser att matematik finns överallt samt hur de genom språk och 
samspel tar till vara på olika vardagssituationer för att utveckla barnens lärande 
inom ämnet. Vidare påvisar resultatet en variation i hur och när de matematiska 
aktiviteterna förekommer. Slutsatsen av studien är att förskollärarens roll samt 
ämneskunskap är en central del i barns möjligheter till lärande inom matematik 
samt att yrket är komplext då undervisning ska utgå från barnens intresse men 
samtidigt arbeta mot läroplanens strävansmål. 
_____________________________________________________  
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1 Inledning 

I samband med att läroplanen för förskolan år 2010 reviderades blev matematik 
förstärkt som ämne, barns kunskap inom matematik blev allt mer uppmärksammat 
och omtalat (Reis, 2015). Förskolan ska bland annat utveckla barns grundläggande 
egenskaper i antal och mängder, matematiska begrepp, former, lägesord samt 
förmågan att undersöka, reflektera, se samband och prova lösningar av 
problemställningar (Skolverket, 2016). Läroplanen ger en stor tolkningsfrihet 
eftersom det inte finns några uttalade riktlinjer om hur förskolepersonalen kan 
utveckla samt utmana barns förståelse för till exempel matematik när de arbetar mot 
strävansmålen. Skolinspektionen har genomfört en kvalitetsgranskning på 22 
förskolor om deras arbete med matematik, naturvetenskap och teknik. På 18 av 22 
förskolor har Skolinspektionen sett ett utvecklingsbehov inom matematik på grund 
av att förskolor ofta stannar vid ett görande som inte leder till lärande. Med det 
menar Skolinspektionen att förskolepersonalen i många förskolor inte 
vidareutvecklar lärandet inom matematik genom att uppmuntra till vidare 
diskussioner, resonemang och utmanande frågor vilket leder till varierande 
förutsättningar för barn i att exempelvis utveckla grundläggande matematiska 
begrepp, utforska, undersöka samt följa och föra matematiska resonemang 
(Skolinspektionen, 2017). 2018 publicerades Skolinspektionens slutrapport vars 
uppdrag var att undersöka förskolans kvalitet och måluppfyllelse. Paralleller kan dras 
till Skolinspektionen (2017) som likt rapporten från 2018 urskiljer matematik som 
förbättringsområde samt efterfrågar ett mer målinriktat arbetssätt.   
 
Palmér, Henriksson och Hussein (2016) betonar att förskollärarens kompetens inom 
matematik är avgörande för vilken möjlighet barnen ges till lärande i matematik. 
Bäckman (2015), Palmér m.fl. (2016), Perry, Dockett och Harley (2007) samt Lee 
(2017) lyfter vikten ämneskunskap inom matematik. Wernberg, Larsson och 
Riesbeck (2010) menar att lärande ska ske i för barnen meningsfulla sammanhang. 
Vidare anser de att förskolläraren har en betydelsefull roll när det gäller hur 
matematik synliggörs i olika vardagssituationer. Björklund (2013) lyfter att 
matematik finns överallt om förskolepersonalen utmanar och synliggör den för 
barnen då det är förskolepersonalen som möjliggör eller begränsar barns tillfällen till 
matematiskt lärande. 
 
Under utbildningens gång har ett djupare intresse för matematik i förskolan väckts 
hos oss. I vår pilotstudie sökte vi kunskap om vilken betydelse förskollärares tidigare 
erfarenheter hade för deras matematikundervisning i förskolan. Resultatet visade att 
genom utbildning och kompetensutveckling hade förskollärarna förändrat sin 
tidigare negativa syn på matematik till en mer positiv syn. Pilotstudien väckte vårt 
intresse att få en djupare förståelse för hur förskollärare arbetar med 
matematikundervisning samt hur matematik synliggörs för barnen i förskolan. 
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1.1 Syfte och forskningsfrågor 

Syftet med studien är att undersöka vilket innehåll åtta förskollärare ger 
matematikundervisningen i förskolan. 
 
Vår studie utgår från följande forskningsfrågor: 
 

• Hur beskriver förskollärare sitt arbete med matematikundervisning i 
förskolan? 
 

• Hur beskriver förskollärare att de synliggör matematik för barnen i 
förskolan?  

1.2 Uppsatsens disposition 

Innehållet i detta arbete är indelat i fem delar: bakgrund, teoretiska perspektiv, 
metod, resultat och analys samt diskussion. 
  
Bakgrund: I bakgrunden beskriver vi hur litteratursökningen genomfördes samt 
innebörden av olika begrepp som kommer behandlas i studien. Avsnittet avslutas 
med tidigare forskning och styrdokument relevanta för studien. 
  
Teoretiska perspektiv: Här redogörs studiens valda teoretiska perspektiv som 
ligger till grund för studien. 
  
Metod: I detta avsnitt finns en beskrivning av vårt tillvägagångssätt vid insamling 
och bearbetning av empirin. I metoddelen finner du även information om urval och 
de fyra forskningsetiska principerna som ligger till grund för studien. Avslutningsvis 
diskuterar vi studiens kvalitet. 
  
Resultat och analys: Resultatet presenteras enligt en tematisk analys med två 
huvudrubriker och flera underrubriker. I slutet av varje avsnitt analyserar vi 
resultatet i relation till studiens valda teoretiska perspektiv.   
 
Diskussion: Diskussionsavsnittet är den sista delen i det självständiga arbetet där 
resultatet och metoden diskuteras och problematiseras i relation till studiens syfte, 
frågeställningar samt tidigare forskning. Därefter redogör vi för vår slutsats och 
studiens relevans i förskolepedagogisk verksamhet. Avslutningsvis ger vi förslag till 
fortsatt forskning. 
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2 Bakgrund 

I detta avsnitt presenteras en genomgång av studiens tillvägagångssätt vid 
litteratursökning. Vidare redovisar vi för relevanta begrepp som rör vår studie, 
läroplan för förskolan samt tidigare forskning.  

2.1 Litteratursökning 

För att finna relevant forskning i form av doktorsavhandlingar och artiklar användes 
databaserna ERIC och SwePub. Sökorden som nyttjades var matematik, förskola och 
undervisning. Sökorden har anpassats till engelska eller svenska beroende på 
databas. 
  
I databasen SwePub fick vi 69 träffar innan vi sållade bort publikationer som inte var 
refereegranskade. Efter bortsållningen fick vi åtta träffar och av dessa var endast tre 
tillgängliga online. Databasen ERIC gav däremot fler träffar. På söksidan under 
rubriken education level markerade vi ”early childhood education”, ”kindergarden” 
och ”preschool education”. I sökfältet skrev vi MATH*, som resulterade i 10550 
träffar peer reviewedgranskade artiklar. För att få mindre antal träffar lades orden 
TEACH* och EDUCATION* till i sökfältet. Även publikationsdatumet ändrades från 
1960-2018 till 2008-2018 vilket resulterade i 202 sökträffar. Vi gick igenom rubriker 
samt abstract för att analysera vilka som kunde relateras till vårt syfte och 
forskningsfrågor. Vidare sökte vi på “Alan Bishop” för att få fram artiklar författade 
av honom. Totalt fick vi sju resultat och valde den som beskrev hans teori på ett 
adekvat sätt för våra forskningsfrågor samt redogjorde för Alan Bishops sex 
matematiska aktiviteter. Sammanlagt användes sju vetenskapliga artiklar och en 
doktorsavhandling. 

2.2 Begreppsdefinitioner 

Här nedan förklaras begrepp relevanta för studien i syfte att ge en ökad läsförståelse. 
Begreppen redogörs utifrån sin betydelse och användning i denna studie. 
 
Interaktion: Begreppet interaktion och samspel är likvärdigt och kommer till 
uttryck när bland annat samspelets betydelse för matematisk utveckling berörs 
(Strandberg, 2006).  
 
Undervisning: Undervisning i förskolan handlar om målstyrda processer som kan 
ske både spontant och planerat, under ledning av förskollärare (Sheridan och 
Williams, 2018). 
 
Vardagssituationer: Förskolans verksamhet består av många olika 
vardagssituationer som till exempel av- och påklädning i hallen, blöjbyten och 
toalettbesök, fruktstund samt övriga måltider.  
 
Tematiskt arbetssätt: Tematiskt arbetssätt är när arbetslaget arbetar med ett 
genomgående tema som till exempel Babblarna under en kortare eller längre period 
för att arbeta i riktning mot läroplanens strävansmål i bland annat matematik, 
naturvetenskap och språk.  
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2.3 Läroplanen för förskolan 

Under de senaste åren har läroplanen omarbetats och reviderats vilket inneburit att 
förskolans uppdrag inom matematik har förstärkts. Enligt läroplanen (Skolverket, 
2016) ska förskolan sträva efter att barnen utvecklar sina matematiska förmågor 
genom ett lustfyllt lärande i meningsfulla sammanhang. 
Förskolan ska sträva efter att varje barn: 

• ”Utvecklar sin förståelse för rum, form, läge och riktning och grundläggande egenskaper 
hos mängder, antal, ordning och talbegrepp samt för mätning, tid och förändring” 
(Skolverket, 2016, s.10). 

 

• ”Utvecklar sin förmåga att använda matematik för att undersöka, reflektera över och 
pröva olika lösningar av egna och andras problemställningar” (Skolverket, 2016, s.10). 

 

• ”Utvecklar sin förmåga att urskilja, uttrycka, undersöka och använda matematiska 
begrepp och samband mellan begrepp” (Skolverket, 2016, s.10). 

 

• ”Utvecklar sin matematiska förmåga att föra och följa resonemang” (Skolverket, 2016, 
s.10). 

 
Vidare lyfter även läroplanen för förskolan att förskollärare ska: 

 

• “Ansvara för att arbetet i barngruppen genomförs så att barnen stimuleras och utmanas 
i sin matematiska utveckling” (Skolverket, 2016, s.11). 

2.4 Tidigare forskning 

Avsnittet tidigare forskning presenteras under kategorierna Matematik överallt, 
Förskollärarens förhållningssätt samt vikten av ämneskunskap och Språket och 
samspelets betydelse för matematikundervisning. 

2.4.1 Matematik överallt 

Björklund (2015) framhåller hur människor har svårt att se vad matematik i 
förskolan innebär och förklarade hur många förknippar matematik med 
komplicerade begrepp samt svåra taluppställningar. Studier gjorda av Palmér m.fl. 
(2016) samt Lee (2017) bekräftar Björklunds resonemang då resultaten indikerar att 
många verksamma i förskolan inte alltid är medvetna om vad matematik är och hur 
de i själva verket bedriver matematikundervisning. I förskolan handlar matematik 
om att lyfta fram och synliggöra genom att bland annat använda matematiska 
begrepp, sortera, se antal och föra matematiska diskussioner. Förskolan ska även 
göra barnen medvetna om att de utvecklar sin matematiska kompetens samt ge 
barnen tillfälle för diskussion och reflektion över sitt matematiska lärande (Bäckman, 
2015). Wernberg m.fl. (2010) menar att förskolan ska utveckla barns matematiska 
förmågor genom ett lustfyllt lärande i meningsfulla sammanhang. Vidare lyfter 
författarna vikten av att förskolepersonalen tar tillvara på olika tillfällen för att 
utmana barns lärande i matematik.   
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Pramling Samuelsson och Sheridan (2006) menade att barn utvecklar sin 
matematiska förståelse och förmåga bäst genom olika vardagssituationer. Barn 
behöver förstå och uppleva matematik i ett konkret sammanhang som är 
meningsfullt för dem. Doverborg och Pramling (1999) förklarade att matematik finns 
överallt i vardagen och att förskolepersonal måste ta på sig “matematikglasögonen”. 
Exempelvis när de dukar fram, spelar spel eller skär frukt tillsammans med barnen. 
 
En studie gjord av Palmér m.fl. (2016) undersöker hur barn upp till tre år ges 
möjlighet till matematiskt lärande under blöjbyten. Resultatet indikerar hur det finns 
stora pedagogiska möjligheter till matematiskt lärande vid blöjbyten. Det visade sig 
att det finns stor variation i hur respondenterna arbetar med matematik under 
blöjbyten, vilket gör att barns utvecklingsmöjligheter inom ämnet skiljer sig mycket. 
Författarna förklarar hur några av respondenterna arbetar med flera matematiska 
begrepp, förklaringar och diskussioner med barnen under ett blöjbyte samtidigt som 
andra blöjbyten inte innehåller någon form av matematik. Författarna beskriver 
likheter och skillnader i hur förskollärarna kommunicerar med barnen, exempelvis 
hur de respondenter vars samtal består av instruktioner inte förväntar sig något svar 
från barnen och stannar därmed vid en envägskommunikation. Ett interaktivt och 
kommunikativt sammanhang är viktigt för att barn ska lära sig matematikens språk. 
Studien visar att de förskollärare som utmanar barnen i matematik använder sig av 
en tvåvägskommunikation och samtalar med barnen om till exempel blöjans vikt, 
räknar fingrar tillsammans, storlek på kläder samt om de klättrar upp eller ner från 
skötbordet. Palmér m.fl. (2016) lyfter rutinsituationer som viktiga lärandetillfällen 
för barns matematiska lärande eftersom dagliga rutiner är en stor del av barns 
vardag. I förskolor som anses ha hög kvalitet finns förskollärare som aktivt deltar i 
rutinsituationer och hittar lärandetillfällen. Vidare menar författarna att 
förskollärarna måste utveckla sin förmåga att upptäcka matematiken i 
vardagssituationer och göra dem till lärandetillfällen för barnen.  
 
Doverborg och Pramling Samuelsson (1999) underströk tidigt att det finns många 
möjligheter till utveckling inom matematik i vardagen men poängterade hur lärare 
måste stödja barnen i att se, förstå och uppfatta för att erövra matematikens värld, 
även om matematik som exempelvis räkneord spontant förekommer under barns lek. 
Bishop (1988) lyfte tidigt lärarutbildningen som nyckel till kulturell utveckling och 
såg att läraren hade en central roll när det kom till barns matematikundervisning och 
hur de måste vara medvetna om sitt ansvar. 

2.4.2 Förskollärarens förhållningssätt samt vikten av ämneskompetens  

Johansson (2013) menar att förskollärares förhållningssätt har en avgörande 
betydelse för barns möjligheter till lärande inom matematik och framhåller vikten av 
att förstå hur barn på varierande sätt anammar olika matematiska fenomen med 
hjälp av olika artefakter som bildstöd, konkreta material eller språk. Genom att vara 
lyhörd och intresserad kan förskollärare med utgångspunkt i barns tidigare 
erfarenheter öka samt utmana kunskapen inom matematik. Bäckman (2015) och 
Petersen (2011) betonar fördelarna med ett arbetssätt som utgår från intressen och 
kunskaper inom ämnet, då det ger möjlighet att rikta barns uppmärksamhet mot 
olika matematiska innehåll vars syfte är en fördjupning av kunskap inom ämnet. 
Bintas (2008) underströk hur förskollärares attityder, förhållnings- och arbetssätt 
inom matematik är en spegling av barns syn och upplevelser av matematik. Bintas 
(2008) samt Bates, Latham och Kim (2013) förklarar att matematik till stor del är ett 
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ämne som kopplas till något svårt, negativt och ångestladdat hos vuxna. Därför är det 
av stor vikt att redan i förskolan ge barnen en positiv första upplevelse av matematik. 
 
Palmér m.fl. (2016) betonar att förskollärares kompetens inom matematik är 
avgörande för vilken möjlighet barnen ges till matematisk utveckling. Bäckman 
(2015), Palmér m.fl. (2016), Perry m.fl. (2007) samt Lee (2017) lyfter vikten av 
ämneskunskap inom matematik. Kunskap om matematik krävs för att skapa 
meningsfulla pedagogiska samspel med barnen. Barn riskerar att gå miste om många 
betydelsefulla lärandetillfällen med en lärare som saknar tillräcklig kunskap inom 
området matematik. En kompetent förskollärare kan synliggöra och arbeta medvetet 
med matematik under olika vardagssituationer. Måltider, blöjbyten och påklädningar 
är exempel där förskolläraren kan benämna matematiska begrepp, diskutera och 
ställa utmanande frågor som exempelvis hur många tår barnet har under blöjbytet, 
hur många klyftor det blev av äpplet eller vilket mönster det är på mössan och 
beskriva att det är matematik (Palmér m.fl., 2016). 

2.4.3 Språket och samspelets betydelse för matematikundervisning  

Genom kommunikation, reflektion, samtal och samspel lär vi oss tillsammans. 
Pramling Samuelsson och Sheridan (2006) samt Doverborg och Pramling 
Samuelsson (1999) ansåg att språk är nyckeln till matematisk förståelse. Allt vi lär oss 
sker genom kommunikation och det är viktigt med kompetenta, närvarande samt 
lyhörda förskollärare för att ge barnen möjlighet till matematisk utveckling i alla 
situationer som uppstår under en dag. Ytterligare en förutsättning för lärande, som 
Pramling Samuelsson och Sheridan (2006) lyfte var vikten av samspel. De menade 
att barn utvecklas genom upplevelser och erfarenheter som uppstår genom samspel. 
Bäckman (2015) lyfter att barns lärande stöds när förskollärare i samspel med barnen 
ställer utmanande frågor och ger dem möjlighet att fundera, diskutera och reflektera 
kring matematiska fenomen. Hon tar även upp vikten av att inte själv besvara 
frågorna utan vänta in barnen och ge dem chans att svara innan de får hjälp. 
Vidare anser Bäckman (2015) att olika artefakter är betydelsefulla redskap för att 
utveckla barns matematiska förståelse. Hon förklarar att någon form av artefakt är 
första steget till att exempelvis lära sig räkna. När barnet lärt sig att räkna med hjälp 
av sina fingrar eller knappar kan det sedan lära sig att räkna antal utan artefakter. 
Palmér (2011) stödjer Bäckmans resonemang i att olika artefakter hjälper barnen i sin 
förståelse och utmanar barnen vidare i sitt lärande. Petersen (2012) har undersökt 
hur matematiklärare kan förbättra sin undervisning genom att använda sig av språket 
som artefakt. Studien visar att när lärarna sätter undervisningen i konkreta 
sammanhang genom att arbeta med berättelser ökar elevens motivation och i 
förlängningen elevens självbild, vilket även Pramling Samuelsson och Sheridan 
(2006) betonade vikten av. De menade hur språk och samspel i till exempel en lek 
eller andra aktiviteter ger barn möjligheter att erfara matematik i meningsfulla 
sammanhang och därmed befästa nya kunskaper inom området. 
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3 Teoretiska perspektiv 

Här redogörs studiens teoretiska perspektiv. För att undersöka vilket innehåll åtta 
förskollärare ger matematikundervisningen i förskolan har Alan Bishops 
matematiska aktiviteter (Bishop, 1988) och det sociokulturella perspektivet 
(Johansson, 2012) legat till grund för studien. 

3.1 Alan Bishops matematiska aktiviteter 

Alan Bishop har förklarat matematik genom sex olika grundläggande aktiviteter som 
han ansåg är universella och en produkt av människans kultur (Bishop, 1988). Han 
menade att matematik länge har setts som fri från kultur och värderingar, men har 
genom studier sett hur människans kultur påverkar matematiken. Bishop (1988) 
ansåg att matematiken kan se lika ut världen över men är en produkt av människans 
kultur precis som vi skapar vårt egna språk, religion, ritualer eller matkultur. 
Människan har alltid haft ett behov av att mäta, jämföra, sortera och ordna sedan 
urminnes tider. Han ansåg att all matematik grundar sig i de olika aktiviteterna och 
vidhåller aktiviteterna som nödvändiga och tillräckliga för att utveckla en matematisk 
kompetens. De matematiska aktiviteterna förekommer överallt hos människan men 
influeras av deras egna kulturer.  
 
Genom att ge barnen tillfällen att utföra de sex matematiska aktiviteterna i vardagen 
oberoende av den kultur och miljö barnet växer upp i ansåg Bishop (1988) att 
förskolepersonalen kan öka barns matematiska förståelse. De sex matematiska 
aktiviteterna kan användas som ett arbetssätt för att undersöka, uppleva och urskilja 
matematik i förskolan. Med hjälp av att kategorisera matematiken i de olika 
aktiviteterna får vi en fördjupad förståelse för vad matematik kan vara i praktiken. 
Under varje avsnitt ges beskrivande exempel för varje aktivitet. Aktiviteterna blir ett 
stöd i arbetet med barnen då de kan användas i konkreta och meningsfulla 
sammanhang. De olika aktiviteterna kan pågå var för sig, men även tillsammans 
(Bishop, 1988). 

Leka  
Rollekar, kurragömma, spel, pussel, gissningar, analys av spel och fantasilekar med 
eller utan regler som deltagarna måste förhålla sig till (Bishop, 1988). När barn leker 
uppstår många möjligheter till utveckling av bland annat sociala och språkliga 
kompetenser vilket ger barnen möjlighet att utifrån konkreta sammanhang utveckla 
abstrakta matematiska förmågor. De får bland annat utveckla sin förmåga att 
föreställa sig hur en sten kanske kan vara ett flygplan eller en båt, samtidigt som en 
pinne kan vara en soffa eller en bil. I leken får barnen även träna på ordningsföljd, 
logiska samband, rumsuppfattning och begrepp som alla är viktiga komponenter i 
utveckling av den matematiska förmågan (Doverborg, Helenius, Sterner, Trygg & 
Wallby, 2013). 
 
Förklara 
Logiska slutsatser, klassificering, generalisering, resonemang, att kunna beskriva och 
förklara (Bishop, 1988). I aktiviteten förklara får barnen utveckla sin förmåga att 
förklara, resonera och arbeta med problemlösning. Tillsammans med förskollärare 
som utmanar, ställer frågor och är medupptäckare får barnen sätta ord på sina 
tankar, upplevelser, diskutera samt försöka förstå och förklara olika fenomen. Det 
kan till exempel vara en matematiksaga där utmanande frågor som “Anna har två 
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äpplen och Per har tre. Hur många har de tillsammans?”. Det kan också vara att alla 
barn får ta med sig ett varsitt föremål hemifrån och lägga i en “hemlig låda”. När 
barnets respektive föremål tas upp ur lådan får barnen förklara hur det ser ut. 
Ytterligare exempel på aktiviteten förklara är när barnen beskriver olika former som 
kvadrat, triangel, rektangel och cirkel (Doverborg m.fl., 2013).   
 
Designa 
Mönster och symmetri, proportioner, likheter, konst samt figurer och former 
(Bishop, 1988). Aktiviteten designa handlar om att barnen får hitta likheter och 
skillnader på olika föremål genom kategorisering och sortering. Till exempel sortera 
föremål efter mönster, form, storlek eller färg. Genom att sortera förbereds barnen på 
olika varianter av statistik. När barnen målar, pärlar eller gör spår i snön utvecklar 
barnen en förståelse för att det går att skapa mönster med hjälp av olika artefakter 
(Doverborg m.fl., 2013). 
 
Lokalisera 
Att placera, hitta och orientera sig i rummet, utforska den spatiala miljön genom 
modeller, diagram, teckning, ord eller andra artefakter (Bishop, 1988). Lokalisera 
behandlar vår orienteringsförmåga och hur vi förhåller oss till vår omvärld. Vi 
använder oss av många placeringsord i vardagen som exempelvis över, under, på, i, 
bredvid, mellan och framför. Genom att skapa mentala kartor för hur de tar sig till 
olika platser i vår omgivning lär sig barnen till exempel att hitta vägen hem. Genom 
leken “gömma nyckel” utvecklar barnen sin lokaliseringsförmåga, hitta i miljön samt 
placera materialet eller sig själv i relation till omgivningen (Doverborg m.fl., 2013). 
 
Mäta 
Aktiviteten mäta grundar sig i att jämföra och ordna vilket skapar ett behov av olika 
måttenheter och mätsystem för längd, volym, vikt, tid, eller area (Bishop, 1988). När 
barnen leker i sandlådan utvecklas uppfattningen av volym och vikt genom att bland 
annat fylla hinken full eller halvfull samt diskutera hinkens vikt. Aktiviteten mäta 
innebär hur barn utvecklar förmågan att bestämma, uppskatta och jämföra 
egenskaper hos olika föremål som bredd, höjd, storlek och volym. Hur många barn 
får plats på mattan? Vem är längst, tyngst och äldst? Kan allt mätas? Vid bakning lär 
sig barnen att det är av stor vikt hur mycket av respektive ingrediens som ska ner i 
bunken (Doverborg m.fl., 2013). 
 
Räkna  
Att systematiskt jämföra och ordna separata fenomen såsom räkning, antalsord och 
räkne- och talsystem (Bishop, 1988). Genom sång, ramsor och spel utvecklas barns 
förmåga att räkna och ange ordningen av tal. Förskolläraren kan använda sig av 
konkret material som sånger, lekar, böcker eller naturmaterial för att utveckla barns 
kunskaper i aktiviteten räkna. Barnen kan räkna på sina fingrar hur gamla de är, 
räkna köttbullar eller potatisar under måltidssituationer. Barnen kan även utifrån 
deras ålder och intresse ges olika problem att lösa som till exempel “om du har tre 
köttbullar och tar två till, hur många blir det då?” (Doverborg m.fl., 2013). 
 
Vi valde att utgå ifrån Alan Bishops matematiska aktiviteter då de kan förklara och 
kategorisera matematik i förskolan. Genom att arbeta med de olika matematiska 
aktiviteterna Bishop beskriver kan förskolan arbeta i riktning mot läroplanen för 
förskolans strävansmål inom matematik.   
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3.2 Sociokulturellt perspektiv 

Det sociokulturella perspektivet grundades av filosofen Lev Vygotskij som levde år 
1896-1932. Än idag inspireras läroplanen för förskolan av Vygotskijs teoretiska 
utgångspunkt (Strandberg, 2006). Vygotskij utvecklade det sociokulturella 
perspektivet som en kritik mot den kognitiva teorin om barns utveckling och lärande 
som dominerade inom psykologin (Johansson, 2012). Den kognitiva teorin handlar 
om hur barn utvecklas genom inre strukturer medan den sociokulturella teorin ser 
lärande som något situerat vilket uppstår i sociala sammanhang, sociala samspel och 
där språket ses som ett viktigt verktyg (Johansson, 2012). Enligt Vygotskijs teorier 
(Strandberg, 2006) är sociala relationer och samspel grunden till inlärning genom att 
bland annat imitera. Johansson (2012) menar att lärande sker hela tiden genom att 
människan först lär sig sedan utvecklas hen och förklarar det genom att olika 
artefakter samt samspel formar människans utveckling. 
 
Språket framhålls som grundläggande inom det sociokulturella perspektivet 
(Johansson, 2012; Säljö, 2000). Språket gör det möjligt att dela förmågor genom att 
utbyta information, färdigheter och kunnande i samspel med våra medmänniskor. 
Individer kan låna varandras kunskaper vid behov och tillämpa dem som om de vore 
egna färdigheter (Säljö, 2000). Språket består av symboler, klassificeringar och 
kategorier vilket hjälper människan att bli delaktiga, lära och förstå. Individers 
intellektuella utveckling och lärande underlättas i samspel samt olika kulturer 
(Johansson, 2012). Säljö (2000) menar att individer lär sig nya saker genom att 
kommunicera med andra som leder vidare till att den lärande individen kan överföra 
samma kunskap till andra genom kommunikation.   
 
I förskolan är barn i kontakt med olika artefakter som språk eller konkreta material. 
Med artefakter som redskap kan förskolepersonal tillsammans med barnen 
kommunicera och dela med sig av sina erfarenheter (Säljö, 2000). Författaren lyfter 
artefakter som till exempel talramsor, räkna på fingrarna eller geometriska figurer 
som knyts till matematik inom det sociokulturella perspektivet.  
 
Smidt (2010) beskriver hur Vygotskij använde sig av begreppet mediering inom det 
sociokulturella perspektivet vilket beskriver hur information överförs mellan 
individer, både mellan barn-barn och mellan barn-vuxen. Mediering uppstår mellan 
de som lär och begreppet som ska läras under till exempel vardagssituationer i 
förskolan (Smidt, 2010).  
 
Vygotskij etablerade begreppet proximal utvecklingszon som innebär att vi lär oss i 
samspel med andra som har utvecklat fler förmågor och kompetenser inom ett visst 
område. Strandberg (2006) förklarade Vygotskijs proximala utvecklingszon genom 
att barn imiterar det som står på tur att läras in. Säljö (2000) förklarade det genom 
att den kunskapssökande eller lärande tar emot förklaringar och stöd från en mer 
kompetent person inom ett visst område. Strandberg (2006) framhöll pedagogens 
roll i teorin och skriver att tillsammans med en lyhörd och kompetent förskollärare 
som begreppsliggör, vägleder samt utmanar barnet kan ny kunskap inom ett valt 
område fördjupas och utvecklas. Pramling Samuelsson och Sheridan (2006) 
relaterade till den proximala utvecklingszonen genom att undervisning ska befinna 
sig strax över den nivå som barnet befinner sig på för att utmana barnets lärande. 
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Smidt (2010) framhåller Vygotskijs tankar om betydelsen av det barn lär sig i 
förskolan och senare skolan. Enligt Vygotskij var förskolan och skolan viktiga sociala 
sammanhang där barn lär sig vilket utgör själva symbolen för den sociokulturella 
aktiviteten. Den förskolepersonal som barnen möter i förskolan har således en central 
roll och stor betydelse för barnens utveckling och lärande (Smidt, 2010). 

4 Metod 

I nedanstående avsnitt ger vi en beskrivning av metodval, insamling av empiri och 
vår urvalsgrupp. Vi förklarar också hur vi genomfört och sorterat resultatet. Avsnittet 
avslutas med hur vi tagit hänsyn och förhållit oss till de fyra forskningsetiska 
principerna samt studiens kvalitet. 

4.1 Metodval 

För att undersöka vilket innehåll förskollärare ger matematikundervisningen i 
förskolan valde vi en kvalitativ forskningsansats. Vidare beslutade vi att genomföra 
semistrukturerade intervjuer (Bryman, 2011) som metod för att samla in data. 
Bryman (2011) beskriver att semistrukturerade intervjuer är en flexibel 
intervjumetod där den som intervjuar är öppen för följdfrågor samt är intresserad av 
att respondenterna svarar med sina egna ord. Genom semistrukturerade intervjuer 
får respondenterna möjlighet att utveckla sina svar, vilket beskrivs vara det en 
intervjuare förväntar sig under kvalitativa intervjuer (Bryman, 2011). I syftet att 
underlätta den senare databearbetningen samt för att få möjligheten att ställa 
följdfrågor begränsande vi antalet frågor till sju (se bilaga 2).  
 
Intervjuerna dokumenterades genom ljudupptagning då det gav oss möjligheten att 
rikta fokus mot intervjuinnehållet och respondenten. Bryman (2011) förklarar hur 
inspelade intervjuer bidrar till att kunna transkribera relevanta delar av intervjun 
samt minimerar risken att viktig data går förlorad eftersom intervjun kan lyssnas på 
upprepade gånger. Transkribering av intervjuerna tar dock tid och Bryman (2011) 
påtalar därför även vikten av att vara realistisk och begränsa antalet respondenter 
efter den tid som finns till förfogande. Med anledningen av den angivna tidsramen 
ansåg vi att åtta intervjuer var lämpligt att genomföra. 

4.2 Urval 

Urvalet i denna studie består av åtta kvinnliga förskollärare med legitimation, 
verksamma på olika förskolor belägna i olika kommuner. Två av de intervjuade 
förskollärarna arbetar på fristående förskolor och de resterande sex respondenterna 
arbetar på kommunala förskolor. Majoriteten av respondenterna arbetar med barn i 
de yngre åldrarna. De intervjuade förskollärarna är i åldern 24 till 57 år. 
Respondenternas utbildning och arbetserfarenhet är varierande då en förskollärare 
nyligen har tagit förskollärarexamen och en har arbetat i över 34 år. Förskollärarna 
som utbildat sig för 20-30 år sedan saknade ämnet matematik i sin utbildning medan 
de med senare utbildning fått ämneskunskaper inom matematik.  
 
Valet av respondenter utgick från ett tillgänglighetsurval (Bryman, 2011). Det betyder 
att vi mött respondenterna i andra sammanhang och de fanns i närheten av våra 
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respektive kommuner. På grund av förskollärarens ansvar för att utveckla barns 
lärande i matematik valde vi att endast intervjua förskollärare. För att få bredd och 
variation i urvalet intervjuades några nyexaminerade förskollärare samt förskollärare 
med lång erfarenhet av yrkesrollen. 
 

 

4.3 Genomförande 

Inledningsvis kontaktades de tilltänkta respondenterna via mail och missivbrevet 
bifogades (se bilaga 1) som bland annat innehöll en beskrivning av studiens syfte, 
frågeställningar samt hur de etiska aspekterna kommer att tillämpas under 
genomförandet av studien. När de tillfrågade tackade ja till att medverka i studien 
bokades intervjuerna in. Ett par dagar innan intervjun sändes intervjufrågorna ut till 
de medverkande förskollärarna för att de skulle känna sig mer bekväma och 
förberedda. Vid intervjutillfället repeterades innehållet i missivbrevet då Bryman 
(2011) ser att det kan minimera risken för missförstånd och ger samtidigt 
respondenterna möjlighet att ställa frågor. Med godkännande av respondenterna blev 
samtliga intervjuer inspelade. 
 
Under intervjun använde vi oss av det tidigare nämnda frågeformuläret. Vi använde 
oss av möjligheten att ställa följdfrågor under några av intervjuerna men där vi fick 
tydliga svar på våra frågor avstod vi. På grund av avståndet mellan oss valde vi att 
genomföra intervjuerna enskilt, vi gjorde fyra intervjuer var. Fem intervjuer 



 12 

genomfördes på respondenternas respektive arbetsplats och tre hemma hos 
respektive respondent efter deras önskemål. Samtliga intervjuer pågick under cirka 
30 minuter och under en av intervjuerna uppstod ett avbrott då personal från 
grannavdelningen öppnade dörren till kontoret för att ställa in ett föremål. Detta 
påverkade inte intervjuns kvalitet utan samtalet kunde fortsätta utan problem och 
ytterligare avbrott. Efter genomförandet av intervjuerna transkriberades de mest 
centrala delarna på varsitt håll. En första analys av de insamlade intervjuerna gjordes 
enskilt för att därefter analysera dem tillsammans. 

4.4 Analysmetod 

Det insamlade materialet sorterades genom tematisk analys och färgkodning för att 
enklare hitta mönster. Bryman (2011) beskriver tematisk analys genom att författarna 
identifierar och skapar olika teman utifrån insamlad data. Genom att använda sig av 
tematisk analys kan fokus läggas på att sortera in materialet i kategorier som speglar 
syftet. Resultatet delades därför in i avsnitten Matematik överallt och Förskollärares 
matematikundervisning. Vi avslutar respektive avsnitt med en analys. 

4.5 Etiska överväganden 

Vi har under studiens genomförande tillämpat de forskningsetiska krav som 
formulerats av Vetenskapsrådet (2017). Dessa huvudkrav är samtyckeskravet, 
informationskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. 
 
Samtyckeskravet: Samtyckeskravet beaktades genom att samtliga respondenter fick 
information om att deltagandet var frivilligt och att medverkan när som helst före, 
under eller efter intervjun kunde avbrytas utan förklaring eller negativa följder. 
  
Informationskravet: Samtliga respondenter mottog ett missivbrev innehållande 
huvudkraven och studiens syfte. Vi berättade att intervjun skulle pågå i cirka 30 
minuter, hur de skulle spelas in, att vi skulle vara en som intervjuade men två som 
skulle ta del av materialet samt hur resultatet skulle beaktas i relation till tidigare 
forskning. Vi tydliggjorde att intervjusvaren skulle användas i det självständiga 
arbetet som även kommer publiceras på portalen DiVA. Denna information 
repeterades även muntligt innan intervjuerna genomfördes. 
  
Konfidentialitetskravet: Det tredje kravet förhöll vi oss till genom att inga namn på 
respondenter eller förskolor nämns i studien. Detta bidrog till att förskollärarna 
kunde försäkras om att vårt självständiga arbete inte kommer kunna relateras till 
någon enskild person eller förskola. Samtliga namn som nämns i studien är fiktiva 
och påhittade av oss. 
 
Nyttjandekravet: Det förklarades tydligt att all insamlad data från intervjuerna 
endast skulle användas i vårt arbete och inte återanvändas eller föras vidare. Vi 
informerade även förskollärarna om att allt inspelat material skulle raderas efter 
arbetet är slutfört. 
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4.6 Studiens kvalitet  

I vår studie har vi valt att diskutera studiens kvalitet och tillförlitlighet relaterat till 
begreppen trovärdighet och pålitlighet. Bryman (2011) beskriver begreppet 
trovärdighet genom hur studiens resultat upplevs som sannolika och troliga samt att 
forskningen utförs enligt de regler som finns. Intervjuerna genomfördes i ett lugnt 
och avskilt rum för att inte bli störda. Vi var neutrala under intervjuerna och 
förskollärarna svarade på frågorna utan att vi avsiktligt försökte påverka deras svar. 
Vidare transkriberade vi respektive intervjuer enskilt inom en till två dagar för att 
inte glömma bort konkreta känslor och nyanser vi tolkade under intervjutillfällena. 
För att höja undersökningens tillförlitlighet ytterligare analyserade vi samtliga åtta 
intervjuer för en första analys på varsitt håll innan vi tillsammans analyserade 
resultatet. Bryman (2011) framhåller att trovärdigheten stärks genom 
respondentvalidering. Respondentvalidering beskrivs genom att respondenterna tar 
del av det färdiga resultatet och ges möjlighet att bekräfta forskaren om resultatet 
stämmer överens med verkligheten. På grund av tidsaspekten genomfördes inte 
respondentvalidering, men resultatets trovärdighet ökar genom att vi istället 
avslutade intervjuerna med att sammanfatta det vi uppfattat som de centrala delarna 
av svaren vilket reducerade eventuella missförstånd mellan oss och respondenterna. 
Begreppet pålitlighet förklaras enligt Bryman (2011) genom att alla faser av 
forskningsprocessen är tydliga vilket vi anser förklaras och redogörs för under 
avsnittet metod. Vi beskriver bland annat ett tydligt urval av respondenter, 
tillvägagångssätt under intervjuerna, hur datainsamlingen skett samt hur den sedan 
analyserats. Studiens resultat går inte att generaliseras till andra förskollärare eller 
förskolors innehåll i matematikundervisning.   
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5 Resultat och analys  

I detta avsnitt redogörs resultatet av studien. Det insamlade materialet delas in i två 
avsnitt enligt en tematisk analys: Matematik överallt och Förskollärares 
matematikundervisning. Matematik överallt delas in i underrubrikerna: Språk, 
samspel och matematik, Förskollärares arbetssätt samt Förskollärares 
förhållningssätt, kompetens och roll. Varje avsnitt avslutas med en analys utifrån 
våra teoretiska ramverk. Respondenterna har av etiska skäl de fiktiva och påhittade 
namnen Marie, Lovisa, Kajsa, Emilia, Anna, Helen, Lisa och Signe. 

5.1 Matematik överallt 

Respondenterna ansåg att matematik i förskolan finns överallt och i allt de gör. De 
nämner hur matematik i förskolan inte bara handlar om att lära sig räkna eller 
benämna siffror och hur lätt det är att få in matematik i olika vardagsaktiviteter som 
till exempel måltidssituationer, lek, påklädningar eller blöjbyten. Respondenterna 
lyfter hur alla vardagsaktiviteter är värdefulla situationer i arbetet med de 
strävansmål som formulerats i läroplanen för ämnet matematik. Samtliga 
förskollärare nämner att matematik i förskolan både är räkna, rumsuppfattning, 
begrepp, volym, mäta, bygg, konstruktion samt resonera och arbeta med 
problemlösning. Respondenterna beskriver hur förskolans matematik är “så otroligt 
mycket” och menar att de tillsammans med barnen kan räkna och benämna överallt, 
skapa mönster eller spela spel för att utmana och stimulera barnens matematiska 
förmåga.  
 
Förskolläraren Anna beskriver hur hon arbetar med matematik i verksamheten: 
 

Matematik i förskolan för mig finns överallt. I barnens lek, rutinsituationer och planerade 
aktiviteter. 

  
Samtliga förskollärare lyfter vikten av att förskolepersonal tidigt ska använda sig av 
de rätta matematiska begreppen för att ge barnen ett positivt första möte med 
matematik samt förkunskaper inför kommande skolstart. Flera respondenter 
beskriver vikten av att implementera läroplanen och hur den har förstärkt uppdraget 
inom matematik. Ämnet matematik har förtydligats och är inte bara något som 
skolan arbetar med, de menar också att det krävs kompetenta och närvarande 
pedagoger för att synliggöra matematiken som finns i verksamheten. Det 
framkommer att matematik är en naturlig del av förskolans verksamhet genom 
engagerad förskolepersonal. En förskollärare menar att det är viktigt hur 
förskollärare synliggör matematik för barnen då de kan komma att känna igen 
begreppen senare i skolan. Hon menar att genom att delta i förskoleverksamheten får 
barnen en fantastisk start till ämnet matematik. 

5.1.1 Språk, samspel och matematik 

Samtliga förskollärare i vår studie pekar på sambandet mellan språk och matematik 
och ger exempel på hur barns lärprocesser kan se ut. Gemensamt för förskollärarna 
är att de med glädje berättar om deras erfarenheter när de upplever att barnen tagit 
till sig olika begrepp. De säger också att de kan se hur barnen efter en tid använder de 
matematiska begreppen i egna sammanhang. Resultatet visar att språket är en 
central del i matematikundervisningen då respondenterna lyfter hur de genom 
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samtal med barnen benämner korrekta begrepp, kommunicerar, leker och 
interagerar. I den dagliga kontakten med barnet är språk och samtal en viktig 
komponent när de utför blöjbyten, måltider samt av- och påklädning. Språket och 
samspelets betydelse för utveckling och lärande inom matematik blir tydligt i flera av 
respondenternas svar, till exempel när Kajsa beskriver deras arbete med Nicke 
Nyfiken: 
 

Vi jobbade med Nicke Nyfiken ett tag och han hade lite saker i en väska. Han hade en stor 
och en liten sked, en stor kopp och liten kopp, så dukade han ut det där och så fick barnen 
vara med och man frågade kan du ge Nicke Nyfiken den lilla koppen och den stora 
skeden.    

  
Vidare ville Kajsa lyfta fram vikten att synliggöra matematiken för barnen, genom 
föremålen som fanns i väskan kunde hon utmana och stimulera barnen i både språk 
och matematik. Resultatet visar att matematiken synliggörs genom interaktion och 
kommunikation med barnen. Förskollärarna berättar hur de kan föra samtal om 
glaset är fullt eller halvfullt, diskutera hur många ärtor det är på tallriken och hur 
många det blir kvar om barnet äter upp en. Vidare beskriver flera förskollärare hur de 
tillsammans kan räkna trappsteg upp till skötbordet, om dragkedjan på jackan dras 
upp eller ner samt vilket mönster det är på kläderna. Förskollärarna belyser även 
vikten av att kommunicera lägesord som till exempel över, under, i eller på under 
rutinsituationer för att utveckla barnens matematiska kunskaper. Förskollärarnas 
engagemang i barns lärprocesser synliggörs på olika sätt och en förskollärare 
exemplifierar genom att berätta hur hon “älskar att ge barnen utmanande 
matematiska begrepp” för att utveckla språket och menar att det inte är svårare att 
säga kvadrat än fyrkant. Signe brinner för matematik och älskar att ge barnen 
spännande, utmanande ord som till exempel stapeldiagram. 
  
Respondenterna gav flera exempel på hur interaktion i förskolan kommer till uttryck 
samt hur interaktion leder till förvärvande av ny kunskap inom matematik. Resultatet 
visar hur de tillsammans med barnen räknar, talar om siffror, geometriska former 
eller mäter olika föremål i sin matematikundervisning. Flera förskollärarna belyser 
vikten av att ställa utmanande frågor till barnen som uppmuntrar dem till att 
reflektera och analysera. Förskolläraren Marie berättar att: 
  

Vid en skogsutflykt när några barn kommer till mig och visar att de hittat kottar och jag 
frågar: Kan de hitta fyra kottar som är mindre än de dom hittade? Hur många kottar går 
åt för att bilda Kalle? Hittar de tillräckligt många kottar för att fylla Lisas mössa? Hur 
många blev det? 

  
Likt citatet ovan beskriver även flera förskollärare hur de tar till vara på interaktion 
med barnen för att arbeta mot läroplanens strävansmål inom matematik. De anser att 
samspel och kommunikation är grunden för hur barns matematiska förmågor 
utvecklas. 

5.1.2 Förskollärares arbetssätt 

Resultatet visar att respondenterna främst synliggör vardagliga situationer för 
matematikundervisning. Resultatet visar en variation i hur förskollärarna planerar 
eller inte planerar för matematiska aktiviteter. Några förskollärare beskriver hur de 
inte planerar aktiviteter i syfte att främja barns matematiska kunskaper. 
Respondenterna beskriver hur de kan arbeta med planerade situationer i syfte att 
främja barns matematiska förmåga och att det då är en aktivitet där flera olika 
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ämnesområden berörs. En förskollärare förklarar hur hon inte planerar en aktivitet 
för ren matematisk utveckling, utan varje planerad aktivitet anpassas efter barnens 
behov och intressen. Några av förskollärarna beskriver hur de planerar aktiviteter där 
matematik är det centrala syftet, till exempel när de bakar play doh lera och volym 
berörs, går ut i skogen och samlar in naturmaterial för att skapa siffror, bokläsning 
med fokus på lägesbegrepp samt en aktivitet med stor och liten. Respondenterna 
berättar även hur de arbetar tematiskt och hur de genom olika teman som är 
baserade på barnens intresse berör flera olika läroplansmål. Matematik som ämne 
beskrivs alltid vara en del av temat, oavsett vad temats inriktning är. Förskollärarna 
framhåller vikten av att arbeta utifrån barnens intressen. De förklarar hur de tar vara 
på barnens intressen i till exempel en lek eller andra aktiviteter och får in 
matematikundervisning genom att vara en lyhörd och närvarande förskollärare. 
Emilia menar även att barnens intresse påverkar hur länge ett tema pågår och vad 
fokus ligger på. 
 
Förskolläraren Signe berättar: 
  

Det är ett förhållningssätt som finns i allt vi gör på förskolan. Det är mycket lätt att få 
med, alltid oavsett vad man gör eller vilket tema. 

  
Signe menar att de i sitt temaarbete synliggör matematiken för barnen och 
förskolläraren Marie ger som exempel hur de under ett skogstema kan samla in 
naturmaterial tillsammans med barnen för att sedan skapa siffror tillsammans. 
Genom temaarbete menar några förskollärare att de får in matematik men även 
andra ämnen. En förskollärare beskriver att tematisk arbetssätt bidrar till hur fokus 
kan läggas på olika utvecklingsområden i samma aktivitet. Vidare berättar hon att 
beroende på barnens behov kan förskolläraren fokusera på matematik eller språk i en 
och samma aktivitet.  
  
Resultatet visar hur majoriteten av förskollärarna arbetar med konkreta material som 
stöd i sin matematikundervisning. De menar att konkreta material underlättar barns 
förståelse av olika matematiska fenomen. Till exempel om barnen ska lära sig antal 
blir det lättare att lära med hjälp av fingrarna eller några klossar än att endast tala 
verbalt. Anna lyfter även hur hon arbetar med tecken som stöd och bilder för att 
underlätta barns utveckling och lärande inom många olika områden. 

5.1.3 Förskollärares förhållningssätt, kompetens och roll. 

Samtliga förskollärare anser sig ha tillräcklig kompetens inom matematik för att 
bedriva undervisning och arbeta mot läroplanens områden inom ämnet. 
Respondenterna ger olika exempel på hur de fått ökad kunskap genom bland annat 
kollegialt lärande, utbildning, workshops, föreläsningar, litteratur och 
matematiklyftet. De respondenter med äldre förskollärarutbildning lyfte under 
intervjun hur de saknade matematikämnet i sin utbildning men menar att de har 
erhållit ämneskunskaper genom kompetensutveckling. En av respondenterna som 
läste förskollärarutbildningen på 2000-talet berättar om hur en del av hennes 
utbildning bestod av valbara kurser och att hon då valde matematik som ämne att 
fördjupa sig i. Vidare berättar hon att matematik alltid har varit ett favoritämne och 
att utbildningen gav en god grund för hennes matematikundervisning i förskolan.  
 
Några förskollärare använder sig av begreppet undervisning under intervjuerna. 
Resterande respondenter använder sig av exempelvis jobba, arbeta eller lärande när 
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de beskriver sin undervisning. Respondenterna beskriver hur de genom att vara en 
närvarande pedagog samt benämna matematiska begrepp får matematik som en 
naturlig del av förskolans verksamhet. Några förskollärare beskriver även vikten av 
att tala om för barnen när det är matematik de undervisar i och ger exempel på hur 
de berättar för barnen att det är matematik de arbetar med när de har räknat ihop 
något eller arbetar med former, figurer och storlekar.   
 
Kajsa tycker att:  
 

Alltså jag tycker att det känns jättebra, jag tycker det är inspirerande att jobba med 
matematik. 

  
Lovisa framhåller även att förskollärarens roll måste vara flexibel och följa barnens 
intresse men samtidigt se barnens behov. Om det till exempel är matematik 
förskolläraren ska undervisa i och barnet blir intresserad av en myra menar Lovisa att 
hon måste vara flexibel, hänga på barnens intresse samt fånga upp matematiken, 
genom att exempelvis räkna myrans ben. Hon poängterar hur matematik i förskolan 
alltid ska vara roligt och inspirera till att våga utforska och lära mer. Vidare anser hon 
att förskollärare bör ha kunskap och medvetenhet om vad matematik som ämne är 
för att kunna synliggöra den för barnen. Lovisa understryker vikten av att 
förskolläraren behöver kunskaper om hur grunden för barnens matematiska förmåga 
utvecklas redan i förskolan. 
  
Några respondenter anser att åldern är relevant i arbetet med matematik i förskolan. 
De berättar hur de arbetar olika beroende på barnets ålder. Signe beskriver hur 
arbetet med de yngre barnens matematik till mesta del består av att räkna, medan 
hon med de äldre barnen både räknar och skriver siffror.  

5.1.4 Analys 

Resultatet visar hur förskollärarna värdesätter olika vardagssituationer såsom 
matsituationer, lek eller blöjbyten i sin matematikundervisning. Flera förskollärare 
lyfter även hur de arbetar med planerade aktiviteter i syfte att främja barns 
matematiska utveckling. Lärande inom sociokulturell teori betraktas som situerat, 
det innebär att lärande sker genom interaktion i ett socialt sammanhang där språket 
ses som en värdefull artefakt (Johansson, 2012). I vår studie knyts det situerade 
lärandet till förskolans vardagssituationer och språket som artefakt synliggörs i 
resultatet då förskollärarna påvisar vikten av språk och samspel samt dess samband 
med matematikundervisningen. Ur ett sociokulturellt perspektiv sker lärande genom 
samspel mellan människor där språket är en av de viktigaste komponenterna 
(Johansson, 2012; Strandberg, 2006; Säljö, 2000). Resultatet visar att språk och 
interaktion är centrala delar i förskollärarnas förhållningssätt och undervisning inom 
matematik. Vi ser det även när de bland annat använder språket som artefakt i olika 
vardagssituationer samt hur flera respondenter framhäver hur språk och matematik 
hänger ihop. I leken, under utflykter och omsorgssituationer ger flera förskollärare 
exempel på hur de med hjälp av språket utvecklar och utmanar barns matematiska 
förmåga genom att benämna olika begrepp, räkna och ställa frågor. Respondenterna 
betonar vikten av att använda sig av korrekta begrepp och ge barnen ett matematiskt 
språk i syfte att ge en positiv bild av ämnet.  
 
Säljö (2000) framhäver olika artefakter som värdefulla redskap i kommunikationen 
mellan förskolepersonal och barn genom att till exempel räkna på fingrarna, 
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talramsor eller diskutera geometriska figurer. Flera förskollärare beskriver hur de 
med stöd i artefakter underlättar barnens utveckling inom matematik. De berättar 
hur de använder sig av bland annat konkreta material som hinkar, trappsteg, koppar, 
skedar, ärtor, pinnar och kottar i skogen, klossar eller böcker. En respondent berättar 
även att tecken som stöd samt bilder är av betydelse i hennes 
matematikundervisning. Respondenterna nämner inte ordet artefakter under 
intervjuerna, men baserat på hur Strandberg (2006) beskrev Vygotskijs syn på vad 
olika artefakter tolkar vi deras svar som att de beskriver hur artefakter används i 
deras undervisning. Vi ser användningen av olika artefakter som en medveten och 
naturlig del av respondenternas matematikundervisning för att främja barns 
utveckling inom ämnet som komplement till språk och samspel.  
 
Mediering är ett begrepp som används inom det sociokulturella perspektivet. Smidt 
(2010) beskriver hur mediering uppstår mellan de som lär och begreppet som ska 
läras under till exempel vardagssituationer i förskolan. Resultatet visar att mediering 
sker vid upprepade tillfällen som till exempel när flera förskollärare beskriver hur de 
upplever att barnen tar till sig matematiska begrepp som de tidigare har förmedlat. 
Ett annat exempel är när en förskollärare beskriver hur hon frågar om mössans 
mönster. I dessa exempel uppstod medieringen när förskollärarna överförde nya 
begrepp som stapeldiagram, randigt eller prickigt.  
 
Enligt Säljö (2000) framhöll Vygotskij den proximala utvecklingszonen inom 
sociokulturella teorin som handlar om att individer utvecklar ny kunskap i sociala 
kulturer tillsammans med andra som har djupare kunskap inom ett valt område. 
Säljö (2000) menade att den kunskapssökande tar emot förklaringar och stöd på 
olika sätt för att utveckla sitt kunnande. Vi tolkar resultatet som att förskollärarna 
värdesätter kunskap inom ämnet för att kunna förmedla matematik och samtidigt se 
till barnets behov samt tidigare erfarenheter. Flera förskollärare uttrycker inga 
begränsningar inom ämnet matematik utan menar att undervisningen finns med 
under hela dagen och anpassas efter barnens intresse och kunskaper. Strandberg 
(2006) menade att det handlar om problemlösning utöver det enskilda barnets 
förmåga som sker genom vägledning av den vuxne eller tillsammans med en vän som 
redan har utvecklat förmågan. Vi kan identifiera den proximala utvecklingszonen i 
resultatet när förskolepersonalen utmanar och stödjer barnen i olika frågor som till 
exempel -hur många kottar behövs för att fylla mössan? och -kan du ge Nicke Nyfiken 
den lilla koppen och den stora skeden? Förskolläraren som ställde frågan arbetar 
med barn i åldern 1-3 år vilket gör att vi tolkar frågan som utmanande samt att den 
väcker tankar och funderingar hos barnen. De frågor som förskollärare ställer för att 
utmana barns matematiska förståelse kan relateras till den proximala 
utvecklingszonen. Förskollärarens roll blir då att genom förskolans sociala 
sammanhang stimulera barns utveckling och lärande enligt Vygotskij (Smidt, 2010). 
Vårt resultat speglar Vygotskijs tankar då flera förskollärare understryker vikten av 
ämneskompetens för att kunna utmana och utveckla barns matematiska förmågor.  
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5.2 Förskollärares matematikundervisning 

I detta avsnitt redovisas respondenternas intervjusvar genom kategorisering enligt 
Alan J. Bishops (1988) matematiska aktiviteter för att synliggöra hur förskollärarna 
arbetar med matematik. Resultatets har sammanställts med utgångspunkt från 
Bishops (1988) aktiviteter. 

5.2.1 Räkna 

Respondenterna lyfter aktiviteten räkna upprepade gånger under intervjuerna. Enligt 
deltagarna är räkna något som förekommer dagligen och vid flertalet olika tillfällen. 
Förskollärarna ser möjligheter i att räkna under alla förekommande aktiviteter och 
rutinsituationer i förskolans verksamhet. Många belyser under intervjun att 
matematik i förskolan är mer än att bara räkna. Resultatet visar att räkna är den mest 
vanliga matematiska aktiviteten och något samtliga förskollärare tar upp som 
exempel flera gånger under intervjuerna. Signe berättar: 
  

En planerad aktivitet med de yngsta barnen kan vara till exempel babblarna, vi räknar 
ofta, får då in både addition och subtraktion med barnen. Vi har siffror på pottorna och på 
trappstegen, så vi använder oss även av lärmiljön. 

 
Några förskollärare berättar om hur de kan räkna antal trappsteg upp till skötbordet, 
när barnen bygger med klossar kan de räkna hur många våningar. Samtliga 
respondenter ger flera exempel på hur de arbetar med aktiviteten räkna i sin 
matematikundervisning. 

5.2.2 Mäta 

En annan aktivitet som nämns kontinuerligt är mäta. I intervjuerna framkommer det 
hur respondenter arbetar med volym, storlek, längd, vikt, måttsystem, tid samt 
jämförelser. Resultatet visar hur respondenterna på flera olika sätt arbetar med 
matematik och några förskollärare ger exempel som matematik i sandlådan där 
volym och tyngd behandlas eller om barnen kan hitta tillräckligt många kottar för att 
fylla mössan. Förskollärarna ser många tillfällen för lärande i vardagen när det 
kommer till matematikundervisning. 
 
Helen beskriver hur de skapade ett lärandetillfälle när det hade regnat: 
  

Vi hade mycket vatten ute på gården en dag när det hade regnat mycket, så barnen 
samlade ihop flera hinkar och sen räknade vi tillsammans hur många liter det var. 

  
Flera av respondenterna nämner måltidssituationer som en viktig del av arbetet med 
volym, exempelvis benämna att glaset är fullt med mjölk och halvfullt när barnet 
druckit, vad mycket köttbullar du tog samt när barnen på egen hand lägger upp mat 
på sin tallrik. Några respondenter beskriver även hur de arbetar med 
matematikundervisning utanför förskolans område, exempelvis när de är i skogen 
eller går på promenad. 
  
Lovisa uttrycker det genom att: 
  

Är vi på promenad kan vi gå långa och korta kliv, hitta lång och kort pinne. 
 
Förskolläraren menar att de använder sig av miljön de är i för att arbeta med 
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matematik, oavsett om de är ute i skogen eller inomhus finns det matematik att 
upptäcka tillsammans med barnen. 

5.2.3 Leka 

Respondenterna lyfter att de tar tillvara på leken för att utveckla barns matematiska 
kunskaper. Förskollärarna talar om hur de undervisar matematik genom spel och tar 
tillfället i akt under barns fria lek. De menar att förskollärare bör vara med och fånga 
upp det matematiska som kan föras in och synliggöras i leken. Flera förskollärare 
framhäver lekens värde som metod i matematikundervisning. De beskriver att barn 
dagligen genom lek utvecklar olika förmågor, som till exempel turtagning, göra upp 
regler samt föreställa sig saker vilket är hypotetiskt och abstrakt tänkande. En 
respondent menar att i arbetet med de yngre barnen bör leken ges stort utrymme då 
barn i lek utmanas och stimuleras på ett lustfyllt sätt vilket främjar lärandet. 
 
Respondenterna förklarar även hur de kan utmana barnens matematiska kunskap i 
spel genom att se antal på tärningen, räkna och flytta spelpjäsen antal steg. I olika 
spel får barnen även träna på turtagning, para ihop olika mönster, ordningsföljd samt 
olika matematiska begrepp.  

5.2.4 Lokalisera 

Flera förskollärare berättar om hur de bland annat arbetar med rumsuppfattning, 
lägesord, avståndsbedömning, prepositioner och upphöjda nivåer. Anna förklarar hur 
hon med hjälp av en bok utmanar barnen med olika lägesord, där det exempelvis står 
“var är bananen?” och “var är båten?”. “Bananen ligger på lampan” samt “båten är 
bakom skåpet” beskrivs vara lägesord barnen får utveckla genom bokläsning. Vidare 
beskriver hon hur aktiviteten kan vidareutvecklas genom att barnen själva får placera 
olika artefakter bakom, under, framför eller bredvid till exempel en stol. Kajsa återger 
hur barnens rumsuppfattning utvecklas genom att bland annat diskutera var barnet 
befinner sig i förhållande till rummet. Hon samtalar tillsammans med barnen om var 
de befinner sig i rummet samt uppmärksammar dem på var det finns hörn. 
 
Lisa berättar hur hon gärna leker olika lekar med barnen som innehåller 
begreppsuppfattning. Hon ger exempel som “stå bakom bänken” och “göm er under 
bordet”. Hon berättar vidare om hur hon alltid har några aktivitetskort i fickan om 
barnen saknar aktiviteter. Korten kan ge barnen instruktioner om var de till exempel 
kan gömma sig, hoppa, stå eller krypa. Hon menar att korten är ett av hennes bästa 
material, som hon alltid har i fickan. 

5.2.5 Designa 

Flera respondenter framhåller hur de bland annat arbetar med jämförelse av 
mönster, figurer och former, storlekar, skillnader samt likheter.  
 
Kajsa berättar även att de har en ateljé på förskolan, där hon anser att det finns 
mycket matematik att synliggöra. 
 

Vi har ju utvecklat ateljén jättemycket och där gillar de att vara. Där kan man synliggöra 
jättemycket matematik. De tycker ju mycket om play-doh och lera och då kan man ju ha 
diskussioner att det är små bitar, högt och lågt, känna olika former och såna saker. 
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Lovisa lyfter hur hon arbetar med att skapa mönster samt se likheter och olikheter 
tillsammans med barnen. Vidare beskriver hon hur de vid måltidssituationer kan 
prata om olika former på smörgåsarna eller att de i skogen jämför naturmaterial. 
  
Anna förklarar vikten av att under på- och avklädning ta tillfället i akt och utmana 
barnens kunskaper inom till exempel mönster. Genom att ställa frågor såsom vilket 
mönster barnet har på mössan. Är mössan randig, prickig, rutig eller blommig? 

5.2.6 Förklara 

Aktiviteten förklara nämns i liten grad under intervjutillfällena. Några respondenter 
nämner vikten av att ställa utmanande frågor för att barnen ska få möjlighet att 
utveckla sitt matematiska tänkande.  
 
Kajsa beskriver vikten av att samtala med barnen: 
 

Och att dra slutsatser för saker och ting, och då är det ju viktigt att man är 
medupptäckande och nära och pratar med barnen och hjälper dem att sätta ord på 
saker och hjälper dem så de kan dra egna slutsatser. 

 
En annan förskollärare anser att det är viktigt att diskutera tillsammans med barnen, 
fråga frågor och låta dem på egen hand fundera, reflektera samt hitta lösningar på 
olika matematiska fenomen.  

5.2.7 Analys  

Utifrån Alan Bishops teorier om de sex matematiska aktiviteterna finns samtliga 
aktiviteter i vår vardag, men det är upp till förskolläraren att vara medveten och se 
dessa tillfällen för att undervisning ska bli möjlig (Bishop, 1988). Resultatet visar en 
variation i hur ofta de olika matematiska aktiviteterna förekommer. Aktiviteten räkna 
förekommer flest gånger och aktiviteten förklara beskrivs få gånger bland de 
intervjuade förskollärarna. Vi funderar på hur denna variation kan förklaras. 
Björklund (2015) hävdar att människor i första hand associerar matematik med tal 
och siffror vilket även vårt resultat visar. Eftersom intervjuerna endast pågick i cirka 
30 minuter skulle förskollärarnas svar kunna kopplas till Björklunds resonemang, att 
människan i första hand tänker på siffror. De frågor som intervjun bestod av frågade 
inte heller specifikt om hur eller när de arbetar med Alan Bishops olika matematiska 
aktiviteter. Hade vi ställt frågor om de matematiska aktiviteterna hade 
respondenternas svar förmodligen sett annorlunda ut. Vårt resultat kan således inte 
avgöra hur de övriga matematiska aktiviteterna förekommer, men de framkom inte i 
lika stor utsträckning som aktiviteten räkna under intervjutillfällena. Bishop (1988) 
beskrev också hur de olika aktiviteterna ofta förekommer samtidigt och går in i 
varandra, varför det kan vara svårt att urskilja varje aktivitet. Således kan dels vi 
tolkat ett intervjusvar till en eller flera aktiviteter medan respondenten kanske skulle 
syftat på andra aktiviteter.  
 
En förklaring till variationen kan även vara att majoriteten av respondenterna arbetar 
med de yngre barnen och intervjusvaren kan därför spegla den barngrupp de har 
idag. En förskollärare beskriver hur arbetet med de yngre barnens matematik till 
mesta del består av att räkna, medan hon med de äldre barnen räknar och skriver 
siffror. Något som säger emot att åldern är av betydelse när det gäller 
matematikundervisning är att majoriteten av respondenterna arbetar med yngre 
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barn. De förskollärare som ger beskrivningar vilka vi kopplar till aktiviteten förklara 
under intervjun arbetar med barn i åldern ett till tre år vilket talar emot att ålder på 
barngrupp är av betydelse för innehållet i matematikundervisning. En annan 
förklaring till hur aktiviteterna varierar i omfång kan vara att förskollärarna anpassar 
sin matematikundervisning efter barnens utveckling och intresse för tillfället, då 
barns utveckling och lärande är varierande i förskoleåldern. Ett barn som är två år 
kan till exempel ha ett bredare ordförråd än ett barn som är tre eller fyra år. Därför 
skulle förklaringen till variation kunna vara barns enskilda utveckling snarare än hur 
många år barnen är.  
 
Vår inblick i respondenternas pedagogiska verksamhet är mycket liten och det kan 
därför finnas flera förklaringar till att Bishops (1988) matematiska aktiviteter nämns 
i olika utsträckning under intervjuerna. Läroplanen (2016) visar till exempel vikten 
av att förskollärare och arbetslag innefattar ett helhetsperspektiv på barns lärande 
och läroplanens innehåll innefattar flera utvecklingsområden. Johansson (2013) 
lyfter vikten av förskollärarens roll och att förstå hur barn utvecklar förmågor på 
olika sätt. Genom att undervisningen grundar sig i barns intresse och erfarenheter 
kan de utmanas i sin matematiska förmåga. 
 
Bishop (1988) menar att alla sex aktiviteter är grundläggande för den matematiska 
förmågan och synliggör också hur aktiviteterna förklara och argumentera är 
väsentliga för att barn ska utveckla sin matematiska förståelse. Genom aktiviteten 
förklara utvecklar barnen förmågor som att kunna lösa problem, reflektion, 
argumentation och kommunikation. Med utgångspunkt i Alan Bishops teori tolkar vi 
resultatet som att de matematiska aktiviteterna beskrivs av deltagarna i olika 
omfattning och därför synliggörs också förskolans strävansmål i olika omfattning i 
intervjuerna. Den matematiska aktiviteten förklara relaterar vi till två strävansmål i 
läroplanen, vilka beskriver hur förskolan ska göra så att barn: 

• ”Utvecklar sin förmåga att använda matematik för att undersöka, reflektera över och 
pröva olika lösningar av egna och andras problemställningar” (Skolverket, 2016, s.10). 

  

• ”Utvecklar sin matematiska förmåga att föra och följa resonemang” (Skolverket, 2016, 
s.10).         

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 23 

6 Diskussion 

I detta avsnitt kommer studiens viktigaste resultat diskuteras i relation till studiens 
syfte, frågeställningar samt tidigare forskning. Diskussionen presenteras under 
rubrikerna Matematik överallt samt Förskollärares matematikundervisning. 
Avsnittet avslutas med slutsats, yrkesrelevans, metoddiskussion samt förslag till 
fortsatt forskning. 

6.1 Matematik överallt 

Syftet med studien var att undersöka vilket innehåll åtta förskollärare ger 
matematikundervisningen i förskolan. Resultatet visade hur förskollärarna ansåg att 
matematik finns överallt och i allt de gör. Flera förskollärare beskriver matematik 
som mycket lätt att få med oavsett vilket tema de arbetar med. De menade att 
matematikundervisning är en naturlig del av den vardagliga verksamheten vilket kan 
relateras till Pramling Samuelsson och Sheridan (2006) som ansåg att barn utvecklar 
sin matematiska förmåga bäst i vardagliga sammanhang. Även Doverborg och 
Pramling Samuelsson (1999) såg möjligheter i hur matematiska förmågor kan 
utvecklas under vardagssituationer men poängterade vikten av att förskollärare tar 
på sig sina “matematikglasögon” och stödjer barnen i att se, förstå samt uppfatta för 
att erövra matematikens värld. 
 
Studiens resultat visar att förskollärarna främst beskriver sin matematikundervisning 
genom Bishops (1988) matematiska aktiviteter räkna och mäta. I vår analys visar vi 
att det kan finns många olika förklaringar till att Bishops (1988) aktiviteter nämns i 
olika omfattning av förskollärarna i vår studie. Bäckman (2015), Palmér m.fl. (2016), 
Perry m.fl. (2007) och Lees (2017) påtalar dock att förskollärares ämneskunskaper 
samt deras förståelse av förskollärares uppdrag i förskolan är en viktig grund för att 
de ska kunna utmana barnen och ta tillvara de lärtillfällen som finns i förskolans 
vardagsaktiviteter. På många förskolor är förskollärare inte medvetna om vad 
matematik är och att de i själva verket bedriver matematikundervisning, vilket leder 
till att barnen går miste om många betydelsefulla lärandetillfällen i vardagen 
(Bäckman, 2015). Skolinspektionens rapporter (2017; 2018) framhållet ett 
utvecklingsbehov inom matematik men urskiljer också framgångsfaktorer för hur 
matematikundervisning ska gå tillväga. Skolinspektionens granskning (2018) visar 
att förskolor med hög kvalitet har ett tydligt målstyrt arbete samt att läroplanen 
används reaktivt, det vill säga att förskollärarna efter utförd aktivitet tar fram 
läroplanen och ser vilka mål de har berört. Vi vill lyfta värdet i ett målstyrt arbetssätt 
för att säkerställa förskolans kvalitet i arbetet mot läroplanens strävansmål inom 
matematik och oavsett vilken åldersgrupp förskolläraren undervisar i så gynnas 
förskolan av ett målstyrt kvalitetsarbete. Det är verksamhetens innehåll som ska 
formas efter varje enskilt barns intresse och behov. En utmaning vi ser i arbetet med 
yngre barn gällande matematik är hur arbetslaget kan förstå strävansmålen i 
matematik och i praktiken arbeta med dem utifrån barnens förmåga.   
 
Samtliga respondenter lyfter vikten av att ge barnen ett matematiskt språk med rätt 
begrepp. Flera förskollärare ansåg att språk och matematik hänger ihop och är 
beroende av varandra vilket stämmer väl överens med Pramling Samuelsson och 
Sheridan (2006) samt Doverborg och Pramling Samuelsson (1999) som menade att 
språket är nyckeln till matematisk förståelse. Allt vi lär oss sker genom samspel och 
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kommunikation. Därför är det viktigt med kompetenta, närvarande och lyhörda 
förskollärare för att ge barn möjlighet till matematisk utveckling i alla situationer 
som uppstår under en dag. Skolinspektionens rapporter (2017; 2018) visar att 
förskolor med hög kvalitet stimulerar barn till samspel samt ser värdet i att samtala 
med barnen, vilket kan relateras till förskollärarnas syn på interaktion. Studiens 
resultat visar att vi kan se spår av sociokulturell teori i deras tal om 
matematikundervisning. Språk, samtal och samspelets betydelse framkommer bland 
annat när förskollärarna berättar hur de använder sig av böcker, samlingar, 
rutinsituationer samt artefakter som stöd i interaktion med barnen. Resultatet av vår 
studie samt den tidigare forskning vi har tagit del av pekar åt samma håll; att språk 
och samspel är en viktig komponent i den vardagliga matematiken.    

6.2 Förskollärares matematikundervisning 

Matematik finns överallt men den uppstår inte av sig själv. Det är förskollärarens 
uppgift att synliggöra den och då menar vi att arbetet måste ha utgångspunkt i 
läroplanen utifrån barnens intressen. Enligt läroplanen ska verksamheten utformas 
så att utveckling, lärande och omsorg bildar en helhet (Skolverket, 2016) vilket 
betyder att alla situationer under dagen kan skapa underlag för olika 
lärandesituationer. För att säkerställa kvaliteten på exempelvis rutinsituationer som 
av- och påklädning kan arbetslaget tillsammans diskutera vad läroplanen ger uttryck 
för och hur det kan implementeras i olika vardagssituationer. Vi menar att 
undervisningen kan gynnas av att förskollärare tar utgångspunkt i läroplanen och 
arbetar på ett proaktivt sätt med barns lärande.    
 
Pramling Samuelsson och Sheridan (2006), Skolverket (2016) samt Wernberg m.fl. 
(2010) lyfter att det är av stor vikt att undervisa matematik i meningsfulla situationer 
för barnen. Vidare betonar Bäckman (2015), Johansson (2013) och Petersen (2012) 
vikten av att utgå från barns intresse och kunskaper inom matematik, då det ger 
möjlighet att rikta barns uppmärksamhet mot olika matematiska innehåll för att 
fördjupa kunskaperna inom ämnet. Respondenternas svar visar tydligt hur de utgår 
från barnens intresse när de utformar verksamheten och bedriver 
matematikundervisning. Enligt läroplanen för förskolan ska förskolans verksamhet 
grunda sig på barnens intresse, erfarenheter och behov (Skolverket, 2016). Vi menar 
att uppdraget som förskollärare är komplext eftersom Skolinspektionen (2017; 2018) 
förespråkar ett mer målstyrt arbete men läroplanen vill att förskolepersonal anpassar 
innehållet efter barnens intresse och motivation. Ett tema kan utgå ifrån barnens 
intressevärld men det är förskollärarens ansvar att rikta uppmärksamheten mot de 
strävansmål som verksamheten arbetar mot vid tillfället.  
 
Resultatet visar variation i hur de olika matematiska aktiviteterna förekommer, vilket 
bland annat kan bero på hur de olika barngrupperna ser ut. Det är förskollärarens 
ansvar att anpassa sin undervisning efter barnens intresse och förmåga (Skolverket, 
2016) vilket kräver en didaktisk kompetens. Palmér m.fl. (2016) anser att 
förskollärarens kompetens inom matematik är avgörande för att skapa meningsfulla 
lärandetillfällen samt hur förskollärare måste utveckla sin förmåga att upptäcka 
matematik i vardagssituationer för att skapa fler lärandetillfällen för barnen. Bishop 
(1988) lyfte vikten av förskollärarens ansvar när det kom till matematikundervisning 
och menade att läraren har en avgörande roll. Vi anser att förskollärare måste kunna 
se var barnet befinner sig i sin matematiska utveckling, så det inte blir vare sig för 
enkla uppgifter att ta sig an eller alldeles för svåra. Med den proximala 
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utvecklingszonen som grund vet vi att vi bör utmana barnet strax över deras egen 
förmåga (Pramling Samuelsson & Sheridan, 2006). 
  
Bates m.fl (2013), Bintas (2008) samt Björklund (2015) lyfter hur många vuxna 
tenderar att se på matematik som något negativt och komplicerat men det synliggörs 
inte i denna studie då samtliga respondenter snarare ser matematik i förskolan som 
intressant och roligt. Flera av respondenterna berättar om hur de fått utbildning, 
kompetensutveckling samt möjlighet till kollegialt lärande inom området. Bintas 
(2008) anser att förskollärares attityd är en direkt spegling av hur barnen upplever 
matematiken. Eftersom matematik kan vara ett ångestfyllt ämne för många anser vi 
att det är viktigt att erbjuda kompetensutveckling och främja kollegialt lärande. Vi 
anser att det är viktigt hur förskolechefen fördelar och planerar sina arbetslag för att 
förskolepersonal ska komplettera varandra med sina olika styrkor.  
 
Några förskollärare förklarar hur de berättar för barnen att det är matematik som 
undervisas när de exempelvis räknar eller mäter. Bäckman (2015) menar att barn bör 
ges tillfälle att reflektera över sin utveckling och göras medvetna om i vilka 
situationer de lär matematik. Det vi reflekterar över är vikten av att berätta för 
barnen när det är matematik de lär, för att på så vis göra dem medvetna om sin 
utveckling och lärande samt skapa en god relation till ämnet matematik. För att 
barnen ska få kunskap om när de lär sig matematik är det viktigt hur förskolläraren 
beskriver sin undervisning. Barnen lär sig begreppen men vi kan inte ta för givet att 
de förstår hur begreppen cirkel, lång och kort är sammankopplat med matematik. Vi 
anser att förskollärare kan synliggöra och undervisa matematik till stor utsträckning 
men vill framhäva vikten av att tala om för barnen att det är matematik de lär, för att 
möjliggöra en djupare kunskap samt positiv attityd till ämnet.     
 
Flera respondenter berättar hur de arbetar med konkreta material som till exempel 
pinnar, hink med vatten samt bilder för att utveckla barns matematiska förståelse 
vilket Bäckman (2015) och Palmér (2011) ser som värdefullt. Författarna menar att 
artefakter och konkreta material är betydelsefulla redskap i utvecklingen av barns 
matematiska förmågor. Bäckman förklarar att någon form av artefakt är första steget 
till att bland annat lära sig räkna. Petersen (2012) anser även att konkreta material är 
värdefulla artefakter i matematikundervisning. Petersens studie visar betydelsen av 
att använda sig av konkreta material i matematikundervisningen samt hur arbetet 
med berättelser ökar elevens motivation och självkänsla. Med stöd av vår studie och 
tidigare forskning ser vi vikten av att sätta matematik i betydelsefulla sammanhang 
samt arbeta med konkreta verktyg för att främja utveckling inom ämnet. 
 
Grundläggande egenskaper för aktiviteten förklara samt föra resonemang är att 
kunna kommunicera och förmedla sina tankar (Bishop, 1988). Därför anser vi att det 
således är viktigt att ställa frågor, be barnet beskriva föremål samt lyfta matematik i 
sagoböcker oavsett ålder och antal ord i sina meningar. Bäckman (2015) framhåller 
vikten av att utmana barn med frågor samt vikten av att även ge de yngre barnen 
möjlighet att fundera och ge svar på problem för att utveckla matematiskt tänkande. 
Vi menar att det är förskollärarens roll att se barnen som kompetenta och lärande 
individer samt utmana och stimulera barnen utifrån deras erfarenheter genom att 
anpassa undervisningen i syfte att utveckla barns språk och matematikkunskaper. 
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6.3 Slutsats 

Slutsatsen av studien är att förskollärarens roll är viktig för barns möjligheter till 
utveckling och lärande inom matematik. Resultatet visar att förskollärarna beskriver 
sin matematikundervisning genom att i samspel med barnen kommunicera 
matematik i olika vardagssituationer såsom under leken, vid av- och 
påklädningssituationer samt måltidssituationer. Förskollärarna förklarar hur de 
synliggör matematikundervisning genom att benämna begrepp, utforma 
matematiska lärmiljöer samt sätta ord på matematiska fenomen. En annan slutsats 
efter studien är hur Bishops (1988) matematiska aktiviteter förekommer i varierad 
utsträckning, vilket bland annat kan bero på att förskollärarna anpassar sin 
matematikundervisning efter barnens intresse, förmåga eller ålder. 
Förskollärarprofessionen är ett komplext yrke där läroplanen säger vad vi ska rikta 
undervisning mot och barnens intresse beskriver hur. Vi menar att det är genom 
barnens intresse vi skapar olika teman, inriktningar och material men som 
förskollärare måste vi också vara medvetna om vilka förmågor hos barnet vi vill 
utveckla. Det är viktigt med ämneskunskaper hos förskolläraren för att kunna 
anpassa matematikundervisningen till varje barn. 

6.4 Yrkesrelevans 

Studien bidrar till fördjupade kunskaper om vikten av språk och samspel i 
matematikundervisningen samt betydelsen av att anpassa verksamheten efter varje 
barn och deras intressen. Undersökningen visar också värdet i att ta tillvara på olika 
vardagssituationer när det kommer till matematikundervisning vilket bidrar till att 
matematik blir en naturlig del i barnens vardag. Resultatet av undersökningen 
framhåller även vikten av att synliggöra matematikundervisning för barnen genom 
att benämna begrepp, utforma matematiska lärmiljöer, begreppsliggöra matematiska 
fenomen samt tala om för barnen att det är matematik som undervisas när de till 
exempel undersöker likheter och skillnader, figurer, skapar mönster, räknar, 
lokalisering, beskrivning och förklaring. Studien är av intresse för förskolechefer, 
förskollärare samt andra verksamma inom förskolan i syfte att få kunskap om 
matematik som ämne och dess bredd.  

6.5 Metoddiskussion  

Vi anser att vårt metodval för insamlingen av data varit relevant för att uppfylla 
studiens syfte och frågeställningar. Vår första tanke var däremot att vi skulle 
observera en förskollärare var ett par dagar och avsluta med en intervju för att på ett 
djupare plan få kunskap om vårt syfte och frågeställningar. Dock var det väldigt svårt 
att få tag på respondenter som ville ställa upp och bli observerad flera dagar vilket 
gjorde att vi fick tänka om. Genom att intervjua åtta personer fick vi istället en 
bredare inblick i hur förskollärare resonerar kring deras matematikundervisning i 
förskolan. För att få en djupare förståelse för respondenternas utsagor samt möjlighet 
till fler följdfrågor beroende på förskollärarnas svar hade en fördel varit om båda två 
medverkat under samtliga intervjuer. Dessvärre fanns inte den möjligheten då både 
vi studenter och respondenterna är bosatta på olika orter. En annan farhåga vi hade i 
åtanke innan intervjuerna var att någon förskollärare skulle få förhinder till att delta 
av olika orsaker, som skulle leda till reducerad data. Denna farhåga blev som tur var 
inte verklighet utan intervjuerna kunde genomföras som planerat utan problem. 
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Vi valde av att informera förskollärarna om intervjufrågorna innan intervjutillfället. 
Anledningen till det var att många känner sig osäkra inom vårt valda ämne och vi 
ville göra respondenterna så avslappnade som möjligt för att få rättvisa samt 
ingående svar. Nackdelen med att delge intervjufrågorna i förväg kan vara att 
respondenterna ger svar som är tillrättalagda. Fördelarna med att delge 
intervjufrågorna i förväg vägde tyngre i vår studie då vi ville att respondenterna 
skulle vara så bekväma som möjligt. Ytterligare anledning till att förmedla frågorna i 
förväg var att det gav respondenterna möjlighet att reflektera och ge utförliga svar 
vilket även gynnade oss när vi besvarade studiens syfte och frågeställning. 
 
Vi vill förklara hur fråga nummer sju av intervjufrågorna är felaktigt ställd då 
förskollärares uppgift inte är att uppnå läroplansmål i matematik för förskolan. 
Förskollärarens ansvar är att arbeta mot strävansmålen i läroplanen för förskolan. Vi 
anser frågan inte påverkar resultatet i helhet då det är de övriga frågorna som ber 
respondenterna att beskriva sitt arbete. Ingen av respondenterna påpekade vårt 
misstag. Fråga sju är en sluten fråga, vilken förmodligen hade gett samma svar om 
frågan var ställd korrekt. 

6.6 Fortsatt forskning 

Ett förslag till fortsatt forskning är att kombinera intervjuer med observationer för att 
få kunskap om hur förskollärare bedriver matematikundervisning samt synliggör 
matematiken i förskolan. Intervjuer kombinerat med observationer skulle kunna 
synliggöra fler aspekter av den matematikundervisning som förekommer i 
verksamheten. Det kan även vara intressant att intervjua barn i förskolan om hur de 
upplever matematik och vad ämnet är för dem.  
 
Ytterligare förslag till fortsatt forskning är hur matematikundervisning synliggörs ur 
ett genusperspektiv. Synliggörs matematisk i lika stor utsträckning för båda könen? I 
Sverige finns det många olika pedagogiska inriktningar som till exempel Reggio 
Emilia, Waldorf och Montessori. Alla förskolor ska arbeta i riktning mot läroplanens 
strävansmål vilket gör det intressant att studera hur och om barn får lika möjligheter 
till utveckling oavsett pedagogisk inriktning på förskoleverksamhet.   
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Bilaga 1 - Missivbrev 

Hej, Vi heter Rebecca och Sandra och läser just nu sista terminen på 
förskollärarprogrammet vid Mälardalens Högskola och skulle verkligen 
uppskatta om ni tar er tid att delta i vår studie.  

Under utbildningens gång har vårt intresse för matematik i förskolan vuxit. 
Under en tidigare kurs genomförde vi en pilotstudie som handlade om 
förskollärares erfarenheter av matematik och hur de eventuellt speglade 
undervisningen inom ämnet. Resultatet visade att de intervjuade hade negativa 
erfarenheter av matematik men att kompetensutveckling och kollegialt lärande 
bidragit till en positiv syn.  

Syftet med den här studien är att genom intervjuer få kunskap om hur några 
förskollärare synliggör och arbetar med matematik i förskolan. Intervjun 
beräknas ta cirka 30 min.  

Vårt insamlade material behandlas konfidentiellt och får bara användas i 
denna undersökning. Förskolor och namn figureras och det insamlade 
materialet kommer att raderas vid avslutad kurs.   

Vid eventuella frågor, kontakta gärna oss eller vår handledare Benita Berg 021 
XXXXXX. 

Tack på förhand. 

Hälsningar, 

Rebecca Evaldsson 076 XXXXXXX och Sandra Grönberg 073 XXXXXXX 

Eskilstuna, 20180409 
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Bilaga 2 - Intervjuguide 
 

1. Bakgrundsfrågor: 
 

- Utbildning? Förskollärare 

- Ålder?  

- Erfarenhet, hur länge har du arbetat? 

- Ålder på barngrupp? 

2. Vad är matematik i förskolan för dig? 
 

3. Hur känner du inför att undervisa matematik i förskolan och vilka 
känslor väcker det hos dig? 

 

4. Hur arbetar du med matematik? Beskriv och ge exempel! 
 

- Vardagssituationer 
- Planerade aktiviteter 

 

5. Hur synliggör och medvetandegör du barnen om 
matematikundervisningen? 

 

6. Hur arbetar du med variation i din matematikundervisning? 
 

7. Anser du att du har tillräckligt med ämneskunskap för att uppnå 
läroplansmålen inom matematik? Om ja, hur har du fått det? Om nej, 
vad saknar du? 

 

 

 

 

 

 


