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Syftet med studien är att undersöka förskollärarnas olika uppfattningar av matematik 
och matematikundervisning i förskolan samt hur de utformar den fysiska miljön på 
förskolan i syfte att utveckla de yngsta barnens matematik. För att besvara 
frågeställningarna har två metoder använts: strukturerade observationer samt 
semistrukturerade intervjuer. Resultatet av observationerna visar att det finns 
varierat utbud av färdigt och löst material på avdelningar, där det färdiga materialet 
är mer tillgängligt än det lösa materialet. Resultatet av intervjuerna visar att 
förskollärarna har olika uppfattningar kring matematik och matematikundervisning 
beroende på deras tidigare erfarenheter. Vidare framkommer det i resultatet att 
utformningen av den fysiska miljön på förskolan inte får mycket utrymme i 
verksamheten. Den främsta orsaken är tidsbristen hos förskollärare. 
_______________________________________________________ 
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1. Inledning 

Dagens samhälle bygger i allt större utsträckning på matematiskt kunnande och 
dagens barn ställs inför allt högre krav på att utveckla matematiska färdigheter för att 
klara av vardagens utmaningar. Matematiken bidrar till att vi kan fatta genomtänkta 
beslut i de val vi ställs inför och blir därmed människans viktigaste hjälpmedel i 
praktiska tillämpningar (Skolverket, 2010). Matematiken är ett ämne som ofta 
debatteras kring inom skolväsendet. Den aktuella debatten handlar om de 
undersökningar från PISA som visar på sjunkande resultat i matematiska kunskaper 
bland svenska barn och ungdomar. Sedan år 2000, då svenska 15-åringarnas resultat 
i matematik legat över OECD-genomsnittet har dessa resultat kraftigt sjunkit. År 
2012 hamnade Sverige under genomsnittet för OECD länder. De senaste resultaten 
från 2015 visar ytterligare försämrade kunskaper inom matematik (Skolverket, 2015). 
Forskning visar att det tidiga mötet med matematiken påverkar barns uppfattning av 
matematik, deras intressen och även deras skolresultat i matematik. Barn utvecklar 
grundläggande kunskaper redan i tidig ålder och de barn som inte får möjligheten att 
möta matematiken i tidiga år kan uppvisa svårigheter senare i livet, under skolans 
formella undervisning (Kajetski & Salminen, 2013; Lee, 2012.).  
     
Matematik har fått ett allt större fokus i förskolans reviderade läroplan från 2010 
samt 2016. Det finns numer fler samt mer specifika mål än i den ursprungliga 
upplagan från 1998.  Även det pedagogiska uppdraget har fått en allt större betydelse. 
I bakgrunden för ändringar i förskolans läroplan från Skolverket (2010) ses 
förskolans potential som inte fullt utvecklad. Förskolan bör därmed ge tidig 
pedagogisk stimulans för barns matematiska utveckling i högre utsträckning än 
tidigare och utgå ifrån det enskilda barnets erfarenheter, intressen, behov och 
förutsättningar. Ett förstärkt pedagogiskt arbete förbereder barnen för deras vidare 
utveckling i skolan och det livslånga lärandet (Skolverket, 2010).   
        
Björklund (2013) menar att förskollärarens kompetens och förhållningssätt blir 
avgörande för barns lärande och utveckling. Författaren förklarar att de miljöer och 
förhållningssätt som barn möter inverkar på deras möjligheter att utveckla sina 
existerande matematikkunskaper. Under den tid vi har varit involverade i förskolans 
värld har vi mött förskollärare med varierande attityder till matematik och till största 
delen har dessa attityder varit negativa. Detta är även något vi själva känner igen oss i 
utifrån vår egen skolgång. Förskollärarutbildningen och de kurser kring matematik 
som ingår i utbildningen har förändrat vår syn på matematik samt vad det innebär att 
undervisa i matematik i förskolan. Kajetski och Salminen (2013) skriver om den nya 
forskningen om matematikundervisning som pekar på att lärandet blir successivt mer 
holistiskt och fokus ligger på förståelse, aktivitet och interaktion till skillnad från 
tidigare undervisningsstrategier som enbart gick ut på att lära ut mekaniska räkne 
kunskaper som exempelvis huvudräkning och formler. Detta fick oss att intressera 
oss för hur de miljöer och förhållningssätt som barnen möter på förskolan påverkar 
deras förutsättningar för deras utveckling av matematiska färdigheter. Vi har valt att 
fokusera specifikt på de yngsta barnen i förskolan då vi vill få mer kunskap kring 
förskollärares uppfattningar av matematik och de yngsta barnens matematik. I denna 
studie kommer vi att undersöka hur de yngsta barnens möjligheter för 
matematikutveckling blir synliggjorda av förskollärarna genom utformningen av 



!  5

förskolans fysiska miljö samt de uppfattningar kring matematik som råder bland 
förskollärare.  

1.1. Syfte 

Syftet med studien är att undersöka förskollärares olika uppfattningar av matematik 
och matematikundervisning samt hur förskollärare arbetar med den fysiska miljöns 
utformning i ett matematikutvecklande syfte för de yngsta barnen(1-3 år).  

1.2. Frågeställningar 

• Vilka uppfattningar har förskollärare av matematik och 
matematikundervisning för de yngsta barnen (1-3 år) på förskolan? 

• Hur utformar förskollärare den fysiska miljön på förskolan i ett 
matematikutvecklande syfte för de yngsta barnen (1-3 år)? 

1.3. Uppsatsens disposition 

Uppsatsen är uppdelad i sex kapitel. I det första kapitlet presenteras den inledande 
delen, motiveringen till val av ämne, studiens syfte samt forskningsfrågor. Det andra 
kapitlet beskriver bakgrunden för studien, där centrala begrepp förklaras och vidare 
förklaras det konstruktivistiska perspektivet som är studiens teoretiska 
utgångspunkt. Vidare i samma kapitel presenteras tidigare forskning kring 
matematik som ämne, vad matematiken innebär i förskolekontext och de yngsta 
barnen, förskollärarnas förhållningssätt till matematik samt den fysiska miljöns 
betydelse för barns matematiska utveckling. I det tredje kapitlet beskrivs metodval, 
studiens urval och genomförande, giltighet och tillförlitlighet samt de etiska aspekter 
studien utgår ifrån. Kapitlet avslutas med en beskrivning kring hur 
litteratursökningen genomförs. I det fjärde kapitlet presenteras studiens resultat. I 
det femte kapitlet analyseras det insamlade materialet utifrån det teoretiska 
perspektivet. I det sista, sjätte kapitlet diskuteras studiens resultat och metod. 
Uppsatsen avslutas med slutsatser av studien samt förslag till vidare forskning.  

2. Bakgrund 

I följande kapitel förklaras centrala begrepp i studien. Vidare beskrivs det teoretiska 
perspektivet som studien utgår från. Slutligen presenteras tidigare forskning som 
behandlar ämnet matematik, förskollärarnas förhållningssätt samt den fysiska 
miljöns och artefakternas betydelse för de yngsta barnens matematiska utveckling. 

2.1. Centrala begrepp  

2.1.1. Undervisning 

Undervisning som bedrivs inom förskoleverksamheten som “(...) innebär att 
stimulera och utmana barnen med målen i läroplanen som utgångspunkt och riktning 
(...)” (Skolverket, 2018, s.3).  
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2.1.2. Fysisk miljö 

Med den fysiska miljön menas förskolans lokaler och dess utformning i form av 
möbler, leksaker och annat material(Björklid, 2005).  

2.1.3. Artefakter 

En artefakt definieras som ”av människohand fabricerat föremål, produkt eller effekt” 
(Nationalencyklopedin, 2018-05-14). 

2.2. Teoretiska perspektiv  

2.2.1. Konstruktivistiskt perspektiv 

Konstruktivismen är enligt Ernest (1998) en idé om att människans erfarenheter görs 
begripliga utifrån deras sätt att tolka och skapa mening om dessa. Ordet 
”konstruktion” blir som ett slags konstruktionsarbete där människan bygger på redan 
existerande delar och på det sättet förändrar sina mentala strukturer. Dessa tidigare 
strukturer, d.v.s. människans tidigare erfarenheter blir innehållet i följande 
konstruktioner (följande erfarenheter). Hermansen (2000) menar att människans 
kunskap om världen kan beskrivas som ett system av delar som relaterar till 
varandra. Systemet, som är den kunskapen människan redan har, bidrar till den 
kunskapen som människan kommer att få. Författaren beskriver konstruktivismen 
som att varje människa ser på världen i form av en egen personlig världspresentation. 
Världen kan inte avbildas, den frambringas genom människors kunskapshandlingar. 
Vidare menar Stensmo (1994) att konstruktivismen kan beskrivas utifrån att kunskap 
är ett mentalt redskap för att göra verkligheten begripligt och som konstrueras i 
samspel mellan förnuft och sinnesintryck.   

De konstruktivistiska teorierna baseras bland annat på Piagets forskning om barns 
utveckling. Enligt Piaget formar människan sin uppfattning av världen genom att 
integrera med andra människor och objekt i olika miljöer. När människan 
konfronteras med idéer som inte passar in i deras uppfattning omformas dessa till att 
även inkludera nya uppfattningar som bidrar till ny kunskap och nya perspektiv. 
Enligt Piaget sker dessa förändringar under hela livet (Piaget, 1977).  

Konstruktivismen brukar beskrivas utifrån två dominerande former: den ”sociala” 
och ”radikala konstruktivismen” (Hermansen, 2000; Glasersfeld, 1998). Den radikala 
konstruktivismen riktar sig till upplevelser av den externa världen. Allt som 
människor säger om världen kommer från de själva. Kunskap består därmed av 
individuella konstruktioner som människan åstadkommer utan hjälp av andra. Den 
sociala konstruktivismen har sina rötter i Vygotskijs tänkande, där samtalet, 
kommunikationen och samspelet ses som centralt för konstruktioner av kunskap. 
Inom den sociala konstruktivismen blir därmed språket avgörande för skapandet av 
kunskap. Människor formas i interaktion med andra och världen ses som en social 
konstruktion (Hermansen, 2000). Denna studie syftar till att undersöka 
förskollärares olika uppfattningar av matematik samt hur de utformar den fysiska 
miljön på förskolan för att gynna de yngsta barnens matematiska utveckling. Genom 
att utgå från det konstruktionistiska perspektivet kan förskollärares olika 
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representationer och uppfattningar av matematik belysas men även att dessa 
uppfattningar påverkas av sociala interaktioner med andra människor och miljöer 
och därmed förskollärares sätt att arbeta med förskolans fysiska miljöer. Det 
konstruktivistiska perspektivet belyser både människors individuella upplevelser av 
världen samt de sociala aspekterna och språket som betydande för 
kunskapsskapande och därmed är detta perspektiv relevant och får ett centralt fokus i 
denna studie. 

2.3. Styrdokument 

2.3.1. Matematiken i förskolans styrdokument innan Lpfö 98 

Matematiken har de senaste trettio åren inte haft mycket utrymme i förskolans 
styrdokument(Björklund, 2013). Socialstyrelsen utvecklade år 1987 ett pedagogiskt 
program för förskolan där matematiken hörde ihop med de naturvetenskapliga 
ämnena. I detta program beskrivs att barn i förskolan ska utveckla grundläggande 
begrepp om tid och matematik genom exempelvis bygg lek, träslöjd, affärs lek, 
matlagning och dukning samt mätning (Socialstyrelsen, 1987:3, s.29). Tre år senare, 
1990 gav Socialstyrelsen ut Lära i förskola - innehåll och arbetssätt för de äldre 
förskolebarnen, där matematiken fått större utrymme med ett eget kapitel. I denna 
utgåva beskrivs matematiken som något mer än bara räkna och lyfter upp begrepp 
som likheter och skillnader, sortering, klassificering, gruppering, storlek, längd, 
avstånd, form, vikt och volym, mönster och taluppfattning. Det pedagogiska 
programmet skriver vidare kring vikten av att få barn att förstå varför det är bra att 
kunna räkna (Socialstyrelsen, 1990:4, s.67). 1998 tog Skolverket över förskolan från 
Socialdepartementet till Utbildningsdepartementet och förskolan blev därmed första 
steget i det svenska utbildningssystemet med en egen läroplan, Lpfö98. Förskolans 
läroplan fick tillsammans med övriga läroplaner, Lpo 94 och Lpf 94 stå för en 
gemensam kunskapssyn och syn på utveckling och lärande (Lundgren, 2014; Säljö, 
2014).  

2.3.2. Matematik i förskolans läroplan Lpfö 98 och Lpfö 98/16 

I den första upplagan av förskolans läroplan från 1998 betonas vikten av att erbjuda 
barnen en stimulerande miljö som främjar till lek och ett lustfyllt lärande. Barn 
uttrycker antal, gör jämförelser, ser likheter och skillnader genom leken och i samtal 
kan barn resonera och samtala kring storlek, ålder, geometriska former med mera. 
(Skolverket, 1998). Den ursprungliga upplagan av läroplanen innehåller två strävans 
mål angående den matematiska utvecklingen: 
    
Förskolan skall sträva efter att varje barn:    

• utvecklar sin förmåga att upptäcka och använda matematik i meningsfulla sammanhang 
• utvecklar sin förståelse för grundläggande egenskaper i begreppen tal, mätning och form samt 

sin förmåga att orientera sig i tid och rum. 
    (Skolverket, 1998, s.13) 

På senare år har Regeringen gett i uppdrag till Skolverket att göra förtydliganden och 
kompletteringar till mål och riktlinjer i läroplanen gällande barns matematisk 
(Utbildningsdepartementet, 2010). Matematiken fick större utrymme i den nya 
reviderade upplagan som gavs ut 2010 samt den senaste upplagan från 2016. I den 
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senaste upplagan finns nu fyra tydliga mål gällande matematik istället för två som 
fanns i den ursprungliga upplagan från 1998.   

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, 
• utvecklar sin förmåga att använda matematik för att undersöka, reflektera över och pröva 

olika lösningar av egna och andras problemställningar, 
• utvecklar sin förmåga att urskilja, uttrycka, undersöka och använda matematiska begrepp och 

samband mellan begrepp, 
• utvecklar sin matematiska förmåga att föra och följa resonemang, 

(Skolverket, 2016, s. 10) 

2.4. Tidigare forskning 

Nedan presenteras tidigare forskning kring matematik som ämne, vad matematik 
innebär i en förskolekontext och de yngsta barnen. Vidare presenteras forskning 
kring förskollärarnas förhållningssätt till matematik samt förskolans fysiska miljöer 
och dess påverkas för de yngsta barnens lärande.  

2.4.1. Matematik och matematiska färdigheter 

Björklund (2009) belyser frågan ”Vad är det första du tänker på när du hör ordet 
matematik?” Författaren menar att möjliga svar på denna fråga kan vara siffror, 
räknesätt eller former. Björklund förklarar att dessa svar riktar sig till abstrakt och 
formaliserad matematik och är långt ifrån den vardagliga matematiken. Björklund 
menar vidare att människan resonerar matematiskt i alla möjliga sammanhang men 
reflekterar sällan över detta. Men vad innebär matematik begreppet egentligen? 
Matematiken kan vara “ingenting” om man försöker definiera begreppet på ett 
gripbart sätt. Matematiken är svår att göras till ett gripbart fenomen, det handlar om 
olika procedurer och principer för att människor ska kunna hantera vardagen. 
Människan ställs inför olika utmaningar varje dag och behöver därmed kunna göra 
rimliga bedömningar för att klara av dessa utmaningar. Matematiken kan därmed 
beskrivas som ett redskap för att strukturera, dokumentera och kommunicera 
information om sin omvärld för att slutligen få en förståelse och kunna bemästra 
vardagens problem och utmaningar (Björklund, 2009; Björklund, 2013). 

Björklund (2013) beskriver matematik utifrån tre grundläggande matematiska 
färdigheter: den numeriska, de spatiala och den språkliga förmågan. Den numeriska 
förmågan riktar sig till att urskilja och uppfatta antal, mängder, omfång och 
förändringar i kvantiteter. Med denna förmåga kan människan uppskatta om 
mängder är lika eller olika stora, fler eller färre med mera. En annan färdighet som 
bygger på den numeriska förmågan är aritmetik, som innebär att kunna räkna utifrån 
de fyra räknesätten. Den andra, spatiala förmågan belyser hur människor ser och 
uppfattar sin omvärld och hur de beskriver den. Dit hör bland annat 
rumsuppfattningen, det vill säga hur människan uppfattar rummet, avstånd, ytor och 
positioner eller storlek. Den spatiala förmågan berör hur människor uppfattar 
förhållanden mellan ytor, linjer och rymd. Att kunna återskapa placeringen av ett 
objekt hör också ihop med den spatiala förmågan. Att mentalt manipulera objekt och 
kunna föreställa sig dessa objekt ur olika perspektiv kallas för den visuella spatiala 
förmågan (Björklund, 2013). Avslutningsvis belyser Björklund (2013) den sista, 
språkliga förmågan och menar att matematik och språk hör ihop. Språket ger 
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människan stöd att resonera kring matematiska fenomen och kunna förmedla våra 
uppfattningar och argument med andra. Att kunna sätta språkliga etiketter på olika 
objekt stödjer människans tankeprocesser.  

Ett annat sätt att beskriva matematik är utifrån de sex olika matematiska aktiviteter 
som Alan Bishop har kategoriserat som: leka, förklara, lokalisera, designa, mäta och 
räkna (Helenius, Johansson, Lange, Meaney & Wernberg, 2016).  

Att leka: Anses som matematik då lek speglas av hypotetiskt tänkande, att forma och 
skapa regler, att härma, att kunna förutsäga och utforska.  

Att förklara: Anses som matematiskt för den svarar på frågan varför. Att förklara 
handlar även om att kunna beskriva och förstå saker i omvärlden genom att kunna 
förklara, motivera och dra slutsatser.  

Att lokalisera: Anses som matematisk då den handlar om hur vi beskriver vår 
omvärld och hur vi förhåller oss till den. Att lokalisera anses även matematisk för att 
den handlar om att vi kan svara på frågan var.  

Att designa: Anses matematisk då att designa handlar om att tillverka och att kunna 
beskriva det som tillverkats och det handlar även om att konstruera.  

Att mäta: Anses som matematisk då den svarar på frågan hur mycket. Att mäta 
handlar om att jämföra och ordna olika mängder. 

Att räkna: Anses som matematisk då den handlar om frågan hur många. Handlar 
också om att kunna se likheter och skillnader mellan tal. 

Dessa sex matematiska aktiviteter är grunden till de matematiska mål och 
riktlinjerna i förskolans läroplan. Genom att utgå ifrån dessa aktiviteter kan 
förskollärare konkret närma sig läroplanens mål. Dessa sex aktiviteter visar på i vilka 
situationer som både barn och vuxna kan ha nytta av matematik, vilket resulterar i att 
dessa aktiviteter både knyter an till och motiverar läroplanens 
mål(Utbildningsdepartementet, 2010).  

2.4.2.De yngsta barnens matematik 

Björklund och Franzén (2015) skriver att de flesta människor förknippar 
matematiken med avancerade tal och svåra begrepp vilket resulterar i att det blir 
svårt att se vad matematiken innebär för en ettåring. Författarna menar att 
matematiken för de yngsta barnen behöver ses ur ett annat perspektiv än den 
klassiska matematiken vi känner igen från skolans värld. De yngsta barnen behöver 
uppleva matematiken konkret där barns kunskap bygger på tidigare erfarenheter, 
närmare sagt konkreta upplevelser som barn bär med sig. Barn erfar matematiska 
fenomen varje dag trots att de inte kan uttrycka att det handlar om just matematik. 
Ett exempel på en matematisk erfarenhet kan för en ettåring vara att med hjälp av 
kroppen avgöra hur mycket benet måste lyftas upp för att komma in i sandlådan eller 
att känna av höjden uppe på rutschkanan. De yngsta barnen skaffar matematiska 
erfarenheter på flera sätt, bland annat genom att prova med kroppen. Vidare skriver 
Björklund och Franzén (2015) att bara för att matematiskt material finns på 
avdelningen leder det automatiskt inte till lärande. Det krävs att förskollärare 
synliggör matematiken för de yngsta barnen genom att använda matematiska 
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begrepp och uppmuntra de i deras egna matematiserande när de möter olika 
utmaningar. Exempelvis när barnet står på rutschkanan kan förskolläraren 
synliggöra olika lägesord som högt upp eller ner.   

Björklund (2013) problematiserar kring det matematiska barnet och menar att det 
inte går att påstå att barn är matematiska om matematiken uppfattas som abstrakt 
och svårt. Ett barn kan inte hävda att det tänker matematiskt. Författaren menar, 
precis som Björklund och Franzén (2015) att “matematik” uppstår av de erfarenheter 
som barnet upplever och utforskar. Det blir matematik när barn känner ett behov av 
att sortera, ordna och organisera för att upptäcka samband mellan det som det 
utforskar och kunna genomföra en aktivitet. Björklund (2013) menar därmed att 
barnen är matematiska och börjar resonera kring matematik redan från tidig ålder 
och kan uttrycka sitt kunnande på olika sätt. Vidare menar författaren att det är de 
olika begrepp och uttryck som kan kallas för matematik. Barn kan inte upptäcka 
matematiken på egen hand, de upptäcker däremot hur omvärlden är organiserat och 
det gäller att förskollärare kan beskriva dessa upptäckter med hjälp av matematiska 
termer i syfte att synliggöra matematiken. 

Björklund (2013) skriver att många förskollärare som arbetar med de yngsta barnen 
upplever det svårt att välja vilket matematiskt innehåll som de bör arbeta med. 
Författaren menar att det är vanligt att förskollärare förenklar och förkortar svar på 
frågor som intresserar barn. Förskollärare ger barnet det rätta svaret men de 
uppmuntrar inte till vidare utforskning. Björklund (2013) menar att det är vanligt 
fara att förenkla matematiken för de yngsta barnen och till exempel benämna 
geometriska former på det enklaste möjliga sättet. Författaren ställer sig kritisk till 
detta och menar att förskollärare bör utnyttja tillfällen till att utöka barns ordförråd 
och nyansera verbala begrepp. Genom att göra detta får barn möjlighet att upptäcka 
skillnader och samband mellan det som utforskas. Att få upptäcka skillnader mellan 
en hexagon och en heptagon kan jämföras med att synliggöra “mer och “fler”. Genom 
att barn lär sig att upptäcka skillnader och urskilja karakteristiska drag hos ett 
fenomen blir att lära sig det matematiska begreppet för fenomenet ingen större 
svårighet. Björklund (2013) förklarar vidare att för att bygga upp barns ordförråd 
måste orden fyllas med mening. De yngsta barnen som lär med hjälp av kroppen 
behöver därmed få känna på en kvadrat för att bilda en mening om vad begreppet 
kvadrat innebär.    

Björklund (2013) ger en historisk tillbakablick över synen på barn och 
matematikundervisning. Under 1900-talet, då utvecklingspsykologiska teorier hade 
en betydlig påverkan på barnpedagogiken fanns en uppfattning av att barnets 
mognad påverkar deras tankeutveckling och varken miljön eller undervisningen 
kunde inverka på det. Man ansåg att barn utvecklas enligt ett förutbestämt schema 
där de fick vänta tills det blev moget nog för att “ta emot” undervisningen. Den 
senaste forskningen visar däremot på motsatsen, att barnen utvecklar grundläggande 
kompetenser för att “ta emot” mera utvecklat kunnande redan från tidig ålder. 
Forskningen visar att barn som inte får möjlighet att pröva sina idéer och begrepps 
innebörder i förskolan kan senare uppvisa svårigheter i skolans formella 
undervisning (Björklund, 2013). 
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2.4.3.Förskollärarnas förhållningssätt till matematik 

Alla människor har olika uppfattningar av matematik och dessa präglas av 
människors tidigare erfarenheter av matematik. I arbetet med barn på förskolan blir 
förskollärares förhållningssätt och inställning till matematik avgörande för barns 
matematiska utveckling. En positiv inställning till matematik har en betydande roll 
för barns utforskande av matematiken (Björklund, 2013).  Palmer (2011) menar att 
det dock finns en negativ inställning till matematiken bland förskollärare då dessa 
inte anser sig vara matematiska och är rädda att göra “fel”. Författaren menar att det 
är lätt att tänka i termer av “rätt” eller “fel” när det gäller just matematik och detta 
resulterar i att förskollärare hämnas i sitt pedagogiska arbete. Kärre (2013) belyser 
förskollärares oro för matematiken och ser det som problematiskt då barnen behöver 
positiva och medforskande förskollärare för att få möjlighet till ett lustfyllt och 
givande lärande i matematik. Bintas (2008) belyser samma fenomen, en oro och 
ångest kring undervisning av matematik hos förskollärare, att förskollärare kan ha en 
negativ känsla kring matematik och att dessa känslor kommer från deras tidigare 
erfarenheter. Författaren menar även att den negativa inställningen smittar av sig på 
barnen. Bintas (2008) har gjort en studie i Turkiet där andra års studenter inom 
förskollärarutbildningen fått undervisning i matematik för att ändra deras negativa 
inställning till matematik. Studien varade i fjorton veckor och studenterna gavs varje 
vecka en timmes grundläggande matematikundervisning och två timmars 
undervisning kring hur man kan arbeta med matematik i förskolan. Resultatet av 
studien visade att studenterna utvecklade positiva attityder och att deras inställning 
till matematik i förskolan ändrades till de positiva. Lee och Ginsburg (2009) har gjort 
en undersökning av amerikanska förskollärare och deras attityder till matematik. 
Resultatet av undersökningen visade ett flertal missuppfattningar som rådde hos 
förskollärare gällande matematikundervisning. De vanligaste missuppfattningarna 
handlade bland annat om att förskolebarn inte är mogna nog för att undervisas i 
matematik, att matematik är för särskild begåvade barn och att matematiken behöver 
förenklas för barnen för att inte skapa en matematikångest.  
 
Björklund (2013) presenterar Doverborgs studie som genomfördes för tjugofem år 
sedan där förskollärares syn på matematik undersöktes. Resultatet visade att det var 
långt ifrån alla förskollärare som hade en positiv syn på matematik som ett didaktiskt 
ämne i förskolan. Matematik kunde delas upp i tre kategorier. I den första kategorin 
såg förskollärare på matematik som något som finns överallt och blir därmed en 
naturlig del av förskolans pedagogiska arbete. I den andra kategorin ansåg 
förskollärarna att matematiken är avgränsat från andra områden och bör fokusera på 
siffror och att räkna i ett skolförberedande syfte. I den sista kategorin ser 
förskollärare på matematik som ett skolämne, det vill säga något som inte är för 
barnen på förskolan. De olika synsätt som förskollärare har gentemot matematik 
kommer att prägla deras förhållningssätt och kan påverka barns möjligheter till att 
utforska matematik(Björklund, 2013).  

Doverborg och Pramling Samuelsson (2006) har genomfört ytterligare en studie om 
förskollärares tankar kring matematik och deras roll i relation till barns lärande. I 
studien framkom det att förskollärare ansåg barns antalsförståelse som centralt i 
lärandet, men att det däremot handlade mestadels om räkning men även andra 
områden som geometriska former eller lägesord förekom. Studien visade på att 
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förskollärarna såg på matematik som något bra och som förbereder barnen för skolan 
och att allmänt klara sig i samhället. I studien ger förskollärare uttryck för att deras 
didaktiska kunskaper i matematik inte är tillräckliga och att de ansåg matematik som 
tråkigt. Det mest anmärkningsvärda i studien enligt Doverborg och Pramling 
Samuelsson (2006) var att flertal av förskollärarna som deltagit i studien menar att 
barnen ska lockas in i matematikens värld på ett lustfyllt sätt med hjälp av lek och de 
behöver inte förstå att det är matematiken de möter i dessa lekar.  
 
I en senare studie av Franzén (2014) intervjuades förskollärare som arbetar med de 
yngsta barnen kring hur de ser på barns matematiska lärande i förskolan. Resultatet 
visade att förskollärarna som deltog arbetar medvetet utifrån läroplanens mål och har 
alltid dessa som sin utgångspunkt i arbetet. I resultatet framgår det vidare att 
förskollärarna anser sig ha bra kunskaper i matematik och de påtalade vikten av att 
arbeta med matematik på olika sätt, framförallt med kroppen som verktyg. En 
inspirerande miljö var även något som förskollärarna belyser och anser vara viktigt 
för barns intresse och möjligheter till utforskandet av matematik. Franzéns studie 
visade att förskollärarna inte såg på matematik utifrån skolans synsätt utan menade 
att matematiken finns överallt i vardagen och blir därmed en naturlig del i det 
pedagogiska arbetet.  

2.4.4.Förskolans fysiska miljöns betydelse för de yngsta barnens lärande 

Förskolans fysiska inomhusmiljö är något som utvecklats genom tiden samtidigt som 
synen på barn och lärande utvecklats. Före läroplanens uppkomst var miljön hemlik 
då förskolan sågs som en plats där barn kunde vistas när vårdnadshavare 
arbetade(Vallberg Roth, 2011). Då läroplanen infördes 1998 och förskolan fick ett 
större fokus på lärande blev det även viktigt att förändra den fysiska inomhusmiljön 
utifrån läroplanens riktlinjer och mål (Riddersporre & Persson, 2010). 
 
I dagens reviderade läroplan för förskolan (Skolverket, 2016) står det att barnen ska 
erbjudas en trygg miljö som ska utmana och locka barnen till lek och aktivitet och 
inspirera barnen att utforska deras omvärld. Johansson och Pramling Samuelsson 
(2009) menar att miljön på förskolan bör vara planerad utifrån barnens olika behov, 
deras vilja och önskningar. Författarna menar att barn kan lära genom att de får 
använda olika artefakter i olika miljöer. Franzén (2015) gjorde en observationsstudie 
där hon tittade på tretton barn i ålder 1-3 år i olika leksituationer. Författaren 
fokuserade på hur barn utforskade matematik. Resultatet visade att de yngsta barnen 
använder kroppen i sitt utforskande och när de försöker förstå matematiska begrepp. 
Franzéns studie visade att förskollärare alltid bör vara medvetna om vikten av 
materialet och miljöns betydelse för de yngsta barnens matematiska utveckling. 

2.4.5. Lokalernas utformning 

Enligt Björklid (2005) behöver barn ett flertal platser att leka och samspela på. 
Barnens intryck av ett rum är betydelsefullt bland annat för barns 
identitetsskapande. Författaren menar vidare att för de yngsta barnen är det viktigt 
att kunna utforska med kropp och sinne. För att barn ska få möjlighet till det krävs 
det att den fysiska miljön på förskolan är tydlig. Genom en tydlig miljö kan barnen 
väcka en nyfikenhet kring den fysiska miljön. Björklid (2005) menar att miljön 
skapar både möjligheter och hinder för lärande beroende på hur miljön upplevs 
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utifrån barnen. Författaren menar att miljön kan användas som ett redskap på 
förskolan för att främja barnens utveckling. För att den fysiska miljön inte ska bli ett 
hinder för barns utveckling krävs det i arbetslaget att miljön diskuteras och 
utvärderas, vilket är någonting som Björklid (2005) menar ofta glöms bort.  

Eriksson Bergström (2013) skriver att pedagoger använder den fysiska miljön på 
förskolan till att skapa lugn och ro i barngruppen. Författaren menar vidare att det är 
pedagoger som utformar lokalerna och vilka leksaker som ska finnas var. Under sina 
observationer kom författaren fram till att barnen ofta väljer att leka i mer flexibla 
miljöer där de kan använda sin egen fantasi. I en annan studie av Davidsson (2008) 
kring barns val av miljö visar resultatet på att barn väljer plats att leka på utifrån 
möjligheter till egna lekar men även för kollektiv lek. Vidare vill barn även att 
rummet eller platsen de väljer att leka på ska innefatta ett flertal alternativ för 
förändringar och att det ska gå att påverka.  

Läroplanen för förskolan (Skolverket, 2016, s.6) belyser att miljön på förskolan ska 
inspirera barnen till utforskande och upptäckande, något som även Björklid (2005) 
anser vara viktigt. Författaren förklarar att den fysiska utformningen på förskolan 
inte får bli statisk, den ska kunna användas på olika sätt och kunna förändras. Miljön 
behöver vara flexibel för att kunna anpassas efter barns intressen för tillfället. Barn 
ska vara delaktiga i utformningen av den fysiska miljön samt sitt eget lärande. 
Björklid (2005) menar vidare att det är viktigt att barnen ska kunna använda alla 
utrymmen på förskolan under dagen samt att miljön ska vara flexibel för de olika 
aktiviteterna under dagen, till exempel ska rummet kunna möbleras om för olika 
aktiviteter. Sheridan (2009) belyser att en högkvalitativ förskola kännetecknas av en 
varierande miljö där materialet är tillgängligt för barnen. Författaren menar vidare 
att det är viktigt att förskollärare vet hur materialen kan användas i pedagogiskt syfte. 
  
Kärre (2013) menar att varje arbetslag bör ha ett syfte när de organiserar miljön och 
materialet på förskolan. Författaren menar att matematik är någonting som finns i 
nästan alla moment under en dag på förskolan. Kärre menar därmed att alla 
pedagoger bör vara kunniga och medvetna kring matematiken och hur den kan 
användas i alla situationer på förskolan för lärande inom matematik. I planerandet av 
de matematiska miljöerna menar Kärre (2013) att man som förskollärare bör 
reflektera över ”vilket material kan vi använda och hur ska vi organisera miljön för att 
barnen ska kunna sortera och klassificera, utveckla rumsuppfattning, upptäcka och 
skapa mönster, jämföra och mäta samt även upptäcka tal och antal”. 

2.4.6.Artefakter 

Två betydande faktorer för lärande i förskolan är material och miljön. I dagens 
förskolor i Sverige finns det ett traditionellt sätt att inreda avdelningarna. I en studie 
av Nordin-Hultman (2004) undersöks rummens utformning samt materialets 
placering för aktivitet och lärande på förskolan. I studien framkom att svenska 
förskolor har mycket skapande material men att det ofta är otillgängligt för barnen 
och sällan används. Författaren menar att ett rums möjligheter för lärande beror på 
vilket material som finns tillgängligt. Material på förskolan kan skapa ett lärande men 
de kan även vara ett hinder, helt beroende på barns inställning till materialet. 
Författaren menar vidare att materialet på förskolan inte ska vara för lätt eller för 
svårt för barn att hantera då intresset för föremålet eller aktiviteten kan tappas. 
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Björklund (2013) menar att förskollärare ska arbeta med konkreta och abstrakta 
uttryck samtidigt för att barn lättare ska förstå sambandet. I en studie av Eriksson 
(2000) beskrivs fördelar med löst material. Med löst material menar författaren 
exempelvis stolar, kuddar, små bord och madrasser. I studien observerades tio 
femåriga barn på två olika avdelningar samt att hon intervjuade pedagoger. Hon 
tittade på samspel mellan den fysiska miljön och barnens lek och de flesta gånger det 
uppstod var då det fanns löst material i miljön på förskolan. 

Gannerud och Rönnerman (2007) skriver att det gäller att vara lyhörd som 
förskollärare och kunna variera och tillföra nytt material till barn så att leken inte blir 
monotont. Författarna menar vidare hur materialet kan göras spännande för barn 
genom att placera det på “öppna hyllor” som barn kan nå och bli nyfikna på.  
    
Trageton (2009) menar att det inte finns mycket forskning kring hur materialet 
används i förskolan. Det utbud som finns på förskolor är oftast ganska lika. 
Författaren menar däremot att det är egenskaperna som materialet har, som bidrar 
till att barnet utvecklar sin fantasi och uppfinningsförmåga. Trageton menar att det 
är när barnet leker med ett formbart material som det bidrar till att nya erfarenheter 
skapas. Ett formbart material kräver ett engagemang och sätter igång barnens 
tankeverksamhet, medan det fasta materialet är mera kravlöst.  
Författaren skriver om vikten av att barnen får möta en variation av material i syfte 
att utveckla sitt sätt att kombinera materialet kopplat till sina tidigare erfarenheter. 
Genom att barnet får möjlighet att sammanfoga material av olika slag får det då 
kunskap om hur material kan sättas ihop och användas i andra sammanhang. 
Trageton (2009) menar slutligen att det viktigt att barn får möjlighet att utforska 
både fast material, konstruktionsmaterial samt material som kan omformas till att bli 
något annat. 

3. Metod 

I följande avsnitt redovisar vi för val av metod och hur urvalet av deltagare och 
förskolor görs. Vidare beskrivs genomförandet av datainsamlingen samt studiens 
giltighet och tillförlitlighet. Slutligen redogörs hur datainsamlingen har analyserats, 
vilka etiska ställningstaganden som studien förhåller sig till samt hur 
litteratursökningen genomförs.  

3.1. Val av metod 

Nedan beskrivs studiens två metoder, semistrukturerade intervjuer och strukturerade 
observationer. 

3.1.1. Semistrukturerade intervjuer 

Bryman (2011) skriver att intervjuer är den vanligaste metoden i kvalitativ forskning. 
Håkansson (2013) menar att intervjuer bidrar till en djupare förståelse om de 
intervjuade personernas uppfattningar och upplevelser. Intervjuer ger därmed en 
möjlighet till öppna frågor där svaren kan följas upp, motiveras och utvecklas vidare 
till skillnad från exempelvis enkäter som fokuserar på kvantitativ fakta.  
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Bryman (2011) skriver vad som karaktäriserar en kvalitativ intervju, exempelvis att 
intresset är riktad mot intervjuades ståndpunkter och att de uppföljningsfrågor som 
uppkommer kan få intervjun att röra sig i olika riktningar.  

I denna studie används semistrukturerad intervju, som enligt Bryman (2011) innebär 
att intervjun utgår från en intervjuguide (se bilaga 2). I intervjuguiden följs oftast 
specifika teman som ska beröras under intervjun. Som intervjuare finns en större 
frihet att ställa frågor i ostrukturerad ordning och även följdfrågor kan ställas för att 
få en djupare förståelse kring frågan. Studien som har genomförts utgår från den 
konstruktivistiska teorin som innebär att människor skapar konstruktioner av 
verkligheten utifrån tidigare erfarenheter och där möten med nya människor och 
miljöer är viktiga i skapandet av kunskap. Studiens frågeställningar syftar till att 
undersöka och synliggöra förskollärares olika uppfattningar av matematik och deras 
arbete med den fysiska miljön på förskolan och därmed blir en semistrukturerad 
intervju en passande metod för att besvara forskningsfrågorna.  

3.1.2. Strukturerade observationer 

För att besvara frågeställningen gällande utformningen av den fysiska miljön på 
förskolor valdes att genomföra strukturerade observationer som innebär att 
observationen utgår från ett observationsschema. Metoden syftar till att forskaren 
använder sig av styrda tillvägagångssätt och regler för att observera och registrera det 
som blir synligt. Reglerna kommer till uttryck i observationsschemat som forskaren 
utgår ifrån. Syftet med schemat är att registrera materialet på ett systematiskt sätt 
som sedan kan sammanställas i olika kategorier (Bryman, 2011). Syftet med studien 
är att undersöka hur förskollärare organiserar den fysiska miljön för att gynna barns 
matematikutveckling. För att besvara frågeställningen är en strukturerad observation 
en relevant metod då det ger möjlighet att se vad för material som finns tillgänglig på 
olika förskolor och hur det framställs på olika avdelningarna. Studiens teoretiska 
utgångspunkt, den konstruktivistiska teorin belyser relationer och det lärandet som 
sker mellan människor fysiskt material(Hermansen, 2000). Denna teori hänger 
samman med den valda metoden då genom användning av strukturerade 
observationer kan utbudet av material samt utformningen av den fysiska miljön på 
förskolorna synliggöras. Det bidrar till en djupare förståelse för vilket material som 
barnet kan skapa relationer till i sin matematiska utveckling. 

3.1.3. Triangulering 

I studien används triangulering, som definieras som en kombination av metoder i en 
studie av samma fenomen. Bryman (2006) förklarar triangulering som ett sätt att 
samla data från två olika metoder för att sedan koppla samman resultaten av dessa i 
syfte att komplettera och förstärka kvalité. I denna studie samlas data både genom 
strukturerade observationer samt semistrukturerade intervjuer som båda är 
kvalitativa metoder. Observationer genomfördes först och kompletteras efter med 
intervjuer. Syftet med studien är att undersöka förskollärarnas uppfattningar av 
matematik och hur förskollärarna utformar den fysiska miljön för att gynna barns 
matematikutveckling. Genom att börja med observationer kan observatörer 
undersöka den fysiska miljön utan att påverkas av förskollärarnas beskrivningar av 
miljön. Observationer kompletteras med intervjuer där förskollärarna får möjlighet 
att ge en fördjupad förståelse hur och varför miljöerna är utformade som de är. 
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Genom följande tillvägagångssätt kopplas data från bägge metoderna samman och 
bidrar till studiens kvalité, som Bryman (2006) menar är syftet med triangulering.   

3.2. Urval 

Studien utgår ifrån ett bekvämlighetsurval, vilket innebär att förskolor och 
förskollärare valts i den geografiska närheten (Bryman, 2011). Valet beror på den 
begränsade tiden att genomföra studien samt att vi redan hade kontaktuppgifter till 
dessa förskolor och personer. Bekvämlighetsurvalet gäller både intervjuer och 
observationer. Både intervju och observation ägde rum på de avdelningar där de 
deltagande personerna arbetar. Bryman (2011) nämner att vid en kvalitativ studie där 
den valda metoden är intervju är ett målinriktat urval att rekommendera. I denna 
studie används ett målinriktat urval för att hitta passande deltagare utifrån studiens 
syfte. De kriterier som vi utgår från är att intervjuerna ska göras med utbildade 
förskollärare som är verksamma i förskolan och arbetar med de yngsta barnen 1-3 år 
samt att den fysiska miljön som ska observeras genomförs på avdelningar där barnen 
i åldrarna 1-3 år befinner sig. Valet föll på att intervjua fem förskollärare samt att 
observera fem olika avdelningar på tre olika förskolor, observationerna genomförs på 
de avdelningar där de intervjuade förskollärarna arbetar. Detta för att få ett bredare 
perspektiv och en mångfald av förskollärares arbetssätt och erfarenheter av 
matematik. 

Nedanför beskrivs förskollärarna som intervjuats, vilken avdelning de arbetar på med 
fiktiva namn samt deras avgångs år från förskollärarutbildningen.   

  

3.3. Procedur 

Innan genomförandet av studien utformades ett missivbrev om studiens syfte samt 
etiska aspekterna som vi tagit ställning till som sedan skickats via e-post till både 
förskolechefer samt förskollärarna som motsvarade kriterierna för studien. Efter ett 
godkännande från samtliga berörda åkte vi ut till respektive förskola för att 
genomföra studien. Då vi anlände till förskolorna valdes först att observera och 
därefter intervjua förskollärare. Sammanlagt har fem intervjuer och fem 
observationer genomförts på fem olika avdelningar på tre olika förskolor. Både 
observationerna och intervjuerna skedde under samma dag i sammanlagt fem dagar 
och varje besök varade i ca en timme. Efter varje besök transkriberades resultatet 
samma dag som fältstudien ägde rum. När all data var insamlad delades det upp i 
olika teman och kategorier för att slutligen sammanställa ett färdigt resultat som 
sedan analyserades och diskuterades utifrån det teoretiska perspektivet samt tidigare 
forskning. 

Namn Förskollärare 
1

Förskollärare 
2

Förskollärare 
3

Förskollärare 
4

Förskollärare 
5

Avdelning Avdelning 1 Avdelning 2 Avdelning 3 Avdelning 4 Avdelning 5

Avgångs år 2006 2013 2016 1990 1993
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3.4. Dataanalys 

I denna studie används två metoder: strukturerade observationer och 
semistrukturerade intervjuer. Under observationerna används ett 
observationsschema som utgår från fyra kategorier: färdigt material, löst material, 
tillgänglighet och inredning/möblering. Efter varje observation analyserades bilderna 
på avdelningarnas miljöer som togs samt våra egna anteckningar. Därefter placerades 
varje artefakt som blev synlig i observationerna i observationsschemat under någon 
av kategorierna. Artefakter som förekom på flera avdelningar färgmarkerades för att 
lättare kunna se likheter och olikheter. Slutligen sammanställdes resultatet baserat 
på antalet och variation av artefakter på respektive avdelning.  

Den andra metoden i studien är semistrukturerade intervjuer. Dessa spelades in och 
transkriberades i ett enskilt dokument. Därefter bearbetades varje intervjufråga och 
vad respektive förskollärares svar för att sammanställa varje förskollärares utsaga. 
Det mest centrala som varje förskollärare svarat på varje fråga antecknades. Utifrån 
dessa svar lyftes tre centrala teman: förskollärarnas negativa erfarenheter av 
matematik, ett lustfyllt lärande och språkets betydelse i barns matematikutveckling 
och begränsningar i utformningen av förskolans fysiska miljöer. Detta är något som 
Bryman (2011) kallar tematisk analys vilket innebär att data läses flertalet gånger och 
utifrån det identifieras olika centrala teman. Bryman belyser faktorer som kan vara 
viktiga att uppmärksamma vid sökandet av teman. De faktorer som uppmärksammas 
i denna studie är repetitioner, likheter och skillnader. Datainsamlingen från studien 
analyserades sedan inom varje tema mot det teoretiska perspektivet som studien 
utgår ifrån.  

3.5. Giltighet och tillförlitlighet 

Enligt Bryman (2011) rör tillförlitligheten (reliabiliteten) frågan kring hur resultaten 
från en undersökning skulle bli lika om undersökningen genomförs ytterligare en 
gång eller om tillförlitligheten påverkas av slumpmässiga eller tillfälliga premisser. 
Giltighet (validitet) förklarar Bryman (2011) genom att utifrån de slutsatser som 
dragits i studien hänger ihop eller inte, det vill säga ifall forskningsfrågorna är det 
som mäts i studien.   

En av metoderna som används i denna studie är semistrukturerade intervjuer. Stukat 
(2011) menar att semistrukturerade intervjuer är en bra metod i kvalitativ forskning 
då förskollärare som intervjuas får möjlighet att utgå från sina personliga tankar och 
erfarenheter.  Bryman (2011) skriver om problematiken med intervjuer, att dessa 
endast bygger på verbalt beteende, vilket innebär att förskollärarnas svar inte 
behöver stämma överens med det som görs i praktiken. Även Stukat (2011) belyser 
negativa aspekter med semistrukturerade intervjuer och menar att det finns en risk 
att intervjuaren får svar som informanterna tror att de vill höra. Intervjuerna i 
studien utgår från en intervjuguide, där alla förskollärare får samma frågor vilket 
ökar studiens tillförlitlighet. Under intervjuerna får förskollärarna möjlighet att 
utveckla sina svar med hjälp av olika följdfrågor.   

Den andra metoden som används i studien är strukturerade observationer som 
innebär att det som ska observeras valts ut på i förhand. Bryman (2011) menar att 
observationer är ett bra komplement till andra undersökningsmetoder men att det 
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även finns nackdelar med denna metod. En av nackdelarna är risken för felaktiga 
tolkningar och antaganden av den miljön som studeras. I denna studie observeras 
avdelningarnas utbud av material och utformningen av den fysiska miljön. Det finns 
en medvetenhet om att det kan finnas mer material som inte visats upp, exempelvis i 
olika förråd på förskolorna. Förskollärarna kan även ha en tanke bakom varför ett 
visst material inte är tillgängligt.  

I denna studie används trianguleringsmetoden som innebär att två olika metoder 
kombineras i syfte att förstärka studiens kvalitet(Bryman, 2011). I denna studie 
kombineras semistrukturerade intervjuer tillsammans med strukturerade 
observationer i syfte att öka studiens validitet.  

Studien utgår från en relativt liten undersökningsgrupp som innefattar fem 
förskollärare och fem avdelningar på tre olika förskolor. Orsaken till detta är 
tidsbegränsningen att genomföra studien. Ett större urval av förskolor samt 
förskollärare hade gett ett större perspektiv och fler infallsvinklar och därmed hade 
resultatet kunnat bli annorlunda. Det är däremot inte troligt att studien skulle 
framställa samma resultat om den genomförts vid ett annat tillfälle där samma 
förskollärare deltar. Bryman (2008) menar att studiens validitet ökar om studiens 
metod och det insamlade materialet kopplas till studiens teoretiska perspektiv. Det 
konstruktivistiska perspektivet, som studien utgår ifrån innebär att kunskap 
förändras i möten med nya människor och miljöer. Det innebär att om samma 
förskollärare skulle få likadana frågor efter exempelvis ett år skulle svaren troligen 
skilja sig gentemot första tillfället. Förskollärarna har under det året troligtvis fått nya 
erfarenheter och bildat nya uppfattningar beroende på vilka människor och miljöer 
de integrerat med. 

3.6. Etiska överväganden  

I genomförandet av studien tas ställning till Vetenskapsrådets (2017) 
forskningsetiska aspekter. I de forskningsetiska aspekterna ingår fyra olika 
huvudkrav; informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet samt 
nyttjandekravet. Denna studie förhåller sig till samtliga av dessa krav. 

Informationskravet innebär att vi informerat alla berörda kring studiens syfte, vad 
deras deltagande innebär samt villkoren som gäller i deras deltagande. Det ska även 
informeras om att deltagandet är frivilligt och att de när som helst har rätt att avbryta 
sitt deltagande. För att följa informationskravet har ett missivbrev utformats som 
sedan skickats ut till alla berörda deltagare. 

Samtyckeskravet syftar till att alla deltagare måste ge sitt godkännande innan de 
väljer att delta. Då undersökningen genomförs på förskolor har vi inom detta krav 
informerat berörda förskollärare och chefer som arbetar på förskolorna för att de ska 
ge samtycke för genomförandet av studien. Även enligt detta krav måste syfte och 
villkor för deltagandet framgå och detta har vi tydliggjort i vårt missivbrev. 

Konfidentialitetskravet innebär att inga namn på varken deltagare eller verksamhet 
får nämnas om inte samtliga deltagare ger sitt godkännande för detta. I studien 
genomförs intervjuer av förskollärare samt observationer av den fysiska miljön, vilket 
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innebär att vi tagit bort information som kan härledas till specifik person eller 
förskola.  

Nyttjandekravet innebär att de insamlade uppgifterna enbart får användas till det 
specifika ändamål som deltagarna blivit informerade om. Vi använder endast det 
insamlade materialet i vår uppsats som publiceras i databasen DiVa. 

3.7. Litteratursökning  

Sökningen efter relevant litteratur till denna studie har skett på olika sätt. Litteratur 
från tidigare kurser i förskollärarutbildningen har använts men även referenslistor 
från olika arbeten som berör förskolans matematik har bidragit med relevant 
litteratur för att besvara studiens forskningsfrågor. Sökningar efter vetenskapliga 
artiklar och doktorsavhandlingar har skett på Mälardalens högskolas databaser. 
Databaserna som använts är ERIC och LIBRIS. De sökord vi använt är ”toddler”, 
”matemathic”, ”kvalitativ”, ”quantitative” och ”preschool”. Sökningar av artiklar har 
utgått från att materialet var refereegranskat, genom att läsa rubriker och abstracts 
kunde artiklarnas relevans till studien bedömas.  

4. Resultat  

I följande avsnitt presenteras resultatet av datainsamlingen för studien. Resultatets 
empiri baseras på fem observationer samt fem intervjuer med yrkesverksamma 
förskollärare som genomfördes på fem avdelningar på tre förskolor.

4.1. Observationer 

I detta kapitel presenteras resultatet av observationerna av avdelningarnas fysiska 
miljö. Observationerna utgår från ett förutbestämt schema med fyra kategorier: 
färdigt material, löst material, tillgänglighet och inredning/möblering. Följande 
kategorier redovisas i fyra tabeller. Därefter sammanfattas resultatet i varje kategori.  
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4.1.1. Färdigt material 

I följande tabell redovisas resultatet av observationen på de fem avdelningarnas 
utbud av färdigt material. Med färdigt material i denna studie menas inköpta leksaker 
och material som är konstant. 

Tabell 1: Färdigt material 

Det redovisade resultatet i tabellen ovan visar att samtliga avdelningar som 
observerades har tillgång till mycket färdigt material. De leksaker som finns 
representerade på samtliga avdelningar är bilar i olika storlekar, former och material. 
Bilarna är det material som varje avdelning har flest exempel av. Annat material som 
förekommer på samtliga avdelningar är tåg med tillhörande tågbanor och även 
spiralbanor, olika typer av bollar, dockor och gosedjur. På tre avdelningar finns pop-
upleksaker och djurfigurer och två av avdelningarna hade bultbrädor. Köksredskap 
samt leksaksmat är något som förekommer på tre av avdelningarna. 

  Avdelning 1 - Avdelning 2 
-

Avdelning 3 - Avdelning 4 
- 

Avdelning 5 - 

Färdigt 
materia
l

Bilar, tågbana, 
dockhus, 
parkeringshus, 
kulram, dockor, 
bollar, 
utklädningskläde
r, leksaks mat, 
spiralbana, pop-
up leksak 

Kulram, 
kulbana, 
bilbana, 
bilar, 
dockor och 
dockmöbler
, tågbana, 
kök, bollar, 
spiralbana, 
bultbräda, 
djur

Bilar, djur, 
bollar, 
parkeringshus, 
spiralbana, 
bilar, tågbana, 
dockor och 
gosedjur, pop-
up 
aktivitetsleksa
k

Tågbana, 
bilar, 
handdockor, 
djur, bollar, 
spiralbana, 
dockor, 
köksleksaker
, telefon

tågbana, 
kulram, pop-
up 
aktivitetsleksak
, bilbanor och 
garage, bilar, 
bollar, 
gosedjur, 
spiralbana, 
dockor, 
bultbräda
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4.1.2. Löst material 

I följande tabell visas resultatet av avdelningarnas sortiment av löst material som 
observerades i studien. Med löst material i denna studie menas det material som är 
föränderligt.  
 
Tabell 2: Löst material 

I följande tabell visar resultatet att avdelningarna som undersöktes har ett varierande 
utbud av löst material. Det framträdande materialet som finns på samtliga 
avdelningar är duplo, lego och olika typer av klossar till exempel träklossar, 
magnetklossar, geometriska klossar och stora, mjuka klossar. De flesta av 
avdelningar har även pluppar, olika pussel samt geometriska figurer av olika slag. På 
tre avdelningar finns bordssagor som förskollärarna tillverkat själva, plus plus samt 
olika typer av stapelklossar. Två avdelningar har även pärlor, egengjort deg med 
tillhörande bakformar av olika slag samt olika magneter. Fyra avdelningar har ett 
ljusbord och geometriska figurer av olika slag som används tillsammans med 
ljusbordet. Annat material som endast finns på en av avdelningar var sällskapsspel, 
upplevelse flaskor, timglas, knappar, elefanter med siffror samt träfrukter som kan 
delas i halvor. 

  Avdelning 1 - Avdelning 2 - Avdelning 3 
- 

Avdelning 4 - Avdelning 5 - 

Löst 
material

Pussel, 
träklossar, 
stora mjuka 
klossar, 
färgade 
träklossar, 
pluppar, 
plusplus, 
duplo, 
stapelklossar 
i olika färger, 
samlings 
material 

stapelklossar 
många, 
sensoriska block, 
upplevelse 
flaskor, elefanter 
med siffror, 
geometriska 
figurer i papper, 
fiskar, pärlor, 
pussel, duplo, 
knappar, pluppar, 
timglas, 
träklossar med 
magnet, frukter 
som går att dela i 
trä, 
sorteringsklossar

geometriska 
figurer till 
ljusbord, 
klossar, 
duplo

bords-sagor, 
duplo, lego, 
plus-plus, bil 
med 
geometriska 
figurer, pussel, 
deg, pärlor, 
pluppar, 
sällskapsspel, 
sensoriska 
block, 
träklossar, 
magnetpinnar, 

duplo, lego, 
plusplus, 
geometriska 
magneter, 
pussel, 
pluppar, deg, 
rektanglar till 
ljusbordet, 
sorterings 
klossar, 
stapelklossar 
med 
geometriska 
figurer 
bords sagor
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4.1.3. Tillgänglighet 

I följande tabell redovisas resultatet av tillgänglighet av observerat material på 
samtliga avdelningar.  

Tabell 3: Tillgänglighet 

Resultatet i följande tabell tyder på att de flesta av avdelningarna placerar löst 
material som pussel, pärlor, pluppar, deg och plusplus uppe på hyllor. På två av 
avdelningar ligger materialet i korgar högt upp. På övriga avdelningar ligger 
materialet högt upp på hyllor i genomskinliga lådor. Samtliga avdelningar placerar 
färdigt material på golvet på låga hyllor eller låga bord. 

Avdelning 1 Avdelning 2 Avdelning 3 Avdelning 4 Avdelning 5

Tillgängligt Allt färdigt 
material, 
duplo och 
geometriska 
figurer

Resterande 
material 
tillgängligt

Resterande 
tillgängligt

Resterande 
tillgängligt

Resterande 
tillgängligt

Otillgängligt Utforskande 
material

Timglas, 
pluppar, 
pärlor, 
knappar, och 
djur

Ljusbord Borddssagor, 
pussel, 
sällskapsspel, 
pärlor, 
pluppar och 
deg

Duplo, 
plusplus, 
geometriska 
magneter, 
pussel, 
pluppar och 
deg
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4.1.4. Inredning och möblering 

I följande tabell visas de fem avdelningarnas material i form av inredning samt 
möblering som observerades.  

Tabell 4: Inredning och möblering

I följande tabell visar resultatet att samtliga avdelningar har speglar i geometriska 
former placerade på väggarna i olika rum. Fyra avdelningar har olika typer av talrad 
på väggen samt ett ljusbord på golvet. På tre avdelningar finns en träkub, en 
rutschkana, olika aktivitetsbord samt en projektor. Inredningen som finns på en av 
avdelningarna är exempelvis klockor, tält, madrasser och måttband med barnens 
längd.  

4.2. Intervjuer 

I följande kapitel redovisas resultatet från intervjuerna med förskollärare. Resultatet 
är uppdelat i tre kategorier utifrån det centrala som framkommer i intervjuerna. I den 
första kategorin beskrivs förskollärarnas uppfattningar och erfarenheter av 
matematik: Matematik – ”ett nödvändigt ont”. I den andra kategorin presenteras 
förskollärarnas syn på matematik i förskolan: Ett lustfyllt lärande med språket som 
verktyg. Slutligen handlar den tredje kategorin om förskollärarnas praktiska arbete 
med matematik samt utformningen av förskolans fysiska miljöer: Den fysiska miljön i 
skymundan. 

  Avdelning 1 - Avdelning 2 - Avdelning 3 - Avdelning 4 
- 

Avdelning 
5 - 

Möblering 
och 
inredning

Geometriskt 
formade 
speglar, En 
matta med 
siffror, En 
tavla med 
siffror, Hylla 
med påsar i 
olika färger, ett 
bord med 
geometriskt 
pussel

Kub, 
rutschkana, båt, 
snigel, talrad, 
geometriska 
figurer med 
fyllning på 
fönster, speglar 
i kub och på 
golv, ljusbord, 
bord med 
cirkelspeglar, 
projektor 

matta med 
siffror, färger 
former och 
siffror på 
väggen, 
madrass med 
färger, spegel 
med mått, 
bilder på 
barnen, 
rutschkana, 
tält, ljusbord

Kub, 
projektor, 
speglar, 
ljusbord, 
klockor, 
rutschkana, 
måttband 
(barnens 
längd)

speglar, 
kub, bord 
med duplo 
plattor, 
ljusbord, 
pool soffa, 
projektor
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4.2.1. Förskollärarnas förändrade uppfattningar 

Resultatet av intervjuerna visar att samtliga förskollärare har negativa erfarenheter 
av matematikundervisning, där de beskriver det som ”ett nödvändigt ont”, “det värsta 
de visste”, “att det svårt”, att de hade dåliga betyg i matematik eller att de inte hade 
något intresse för det. Förskollärare 2 och 4 uttrycker att de fick en större förståelse 
för matematik senare i livet. Förskollärare 4 förklarar detta på följande vis:  

Jag tror att jag aldrig förstod matematiken i skolan, undervisningen i skolan. Jag har förstått 
mer sen när jag själv suttit med mina barn och hjälp de, att okej ja det var så de tänkte, de tänkte 
på ett enklare sätt än vad de undervisade.  

Förskollärare 4 förklarar vidare att: 

De som undervisade mig kunde inte lära ut på mitt sätt så att jag förstod. Jag tror att det finns 
många sätt att undervisa på för att vi lär på olika sätt.  

Förskollärare 2 förklarar sina upplevelser av matematikundervisning på följande sätt: 

Då var det att nu ska ni kunna gånger tabellen och nu ska ni kunna det här medans nu kan jag se 
att det faktiskt bara är att få in tänket, alltså logiskt tänkande och då blir matematik någonting 
annat och det är så vi jobbar i förskolan.  

I resultatet av intervjun framgår det samtliga förskollärare har varierande 
uppfattningar av vad matematik är trots att alla har liknande erfarenheter av 
matematikundervisning. Förskollärare 2 beskriver matematik på följande sätt:  

Matematik är ju logiskt tänkande. Hur man löser saker. Det behöver inte vara plus, minus och 
ekvationer, vilket också är matematik, men det är mer det logiska tänkandet, alltså att jag har en 
problemlösning och hur jag logiskt får ut det.  

Förskollärare 1 och 3 beskriver matematiken mera konkret som att räkna, form och 
mönster, färg och prepositioner. Förskollärare 3 delar även upp matematiken som 
konkret och abstrakt och förklarar sin tanke på följande sätt: 

Man kanske kan bara räkna till fem när de är så här små. Färg, form, mönster, inte bara det här 
konkreta utan mer t.ex. ljusblått och mörkblått, det är också matematik, det abstrakta.  

4.2.2.Ett lustfyllt lärande med språket som verktyg 

De intervjuade förskollärarna lyfter upp olika syn på matematiken i förskolan. 
Förskollärare 1, 2, 3 och 4 belyser språkets betydelse för de yngsta barnens 
matematikutveckling. Att sätta ord på det som både de och barn gör samt att använda 
matematiska begrepp var av betydelse för att de yngsta barnen ska kunna upptäcka 
matematiken och lära nya begrepp på ett naturligt sätt. Förskollärare 2 ger exempel 
på situationer där barnen får möta matematiska begrepp naturligt och i ett konkret 
sammanhang: 

Om man står i rutschkanan, vem var först, vem var sist, vänta på sin tur. Mycket former, att det 
liksom kommer in naturligt som lockar barnen och sen sätter vi orden på det. Då kommer de 
matematiska orden naturligt och i ett sammanhang, t.ex. när barnet utforskar en triangel, 
istället för att jag lär de att “idag ska vi prata om trianglar”.  

Även förskollärare 4 ger praktiska exempel på hur matematiken kan gestaltas på ett 
naturligt sätt i verksamheten och betonar språkets betydelse:   
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Det är svårt att säga för att man är så inne i det och mycket faller sig naturligt, till exempel nu 
har du ett halvt glas med vatten eller du får ta tre köttbullar eller när vi delar frukten i halvor.  
Det kan vara allt från att klättra upp på stegen till att jobba med bordssagor, t.ex stor, mellan 
och liten. Det är väldigt brett men jag tycker att språk och matematik är väldigt nära besläktade 
men det är viktigt att sätta ord på det vi gör. Just med de yngsta barnen som inte har språket är 
det extra viktigt att de får höra på dessa ord för att lära.  

Även förskollärare 3 belyser språkets betydelse i matematiska vardagssituationer: 

Det kan inte bara vara i samlingar utan även i vardagen att man benämner saker, t.ex “har du 
två gummistövlar, först tar vi det högra och sen det vänstra”. Att man benämner i allt man gör, 
inte bara i en samling.  

Att lärandet sker på ett lustfyllt och lekfullt sätt är även något som förskollärare 1, 2, 
4 belyser i intervjuerna. De flesta förskollärare nämner samlingen som ett exempel på 
ett sammanhang där lärandet kan ske på ett lekfullt sätt. Samtliga förskollärare 
nämner räkning som det mest centrala i barnens matematik men förskollärare 2 
beskriver att matematik i förskolan främst som logiskt tänkande och problemlösning. 
Förskollärare 3 menar att det läggs mycket fokus på den konkreta matematiken och 
att förskollärare borde få mer kunskap om och bli bättre på att även synliggöra den 
abstrakta matematiken. Förskollärare 1, 2 och 3 uttrycker att det är viktigt att barnen 
får möta matematiken i ett tidigt skede i syfte att ge barnen positiva upplevelser 
redan från start. Förskollärare 3 refererar till sina egna upplevelser av 
matematikundervisning och berättade att: 

Jag är jättedålig på matte och därför tänker jag att jag vill ge barnen så mycket matematik som 
möjligt så de slipper få så dåliga betyg som jag fick i skolan. 

Förskollärare 4 uttrycker att “man sår frön till vidare utveckling”. Förskolläraren 
förklarar vidare att det handlar om att barn ska få möjlighet till ett tidigt möte med 
matematiken genom att förskollärare hela tiden benämner de matematiska 
begreppen på ett lustfyllt och roligt sätt.  

Avslutningsvis berättar förskollärare 5 att matematik inte är något som får mycket 
utrymme i det praktiska arbetet med barnen och förklarar på följande vis:  

Det är ju det att man räknar barnen på morgonen när vi har samling och sånt. Jag har väl inte 
jobbar så jättemycket med matematik med de yngsta nu. Att man räknar kanske olika saker och 
sådär.  

4.2.3.Den fysiska miljön som prioriteras bort  

Slutligen tillfrågas förskollärarna om hur de arbetar med utformningen av förskolans 
fysiska miljöer i ett matematikutvecklande syfte. Resultatet av intervjuerna visar att 
förskollärare 1 och 4 upplever uppdraget som svårt, där förskollärare 1 förklarar att 
tidsbristen är en av orsakerna till att utformningen av miljön inte får tillräckligt med 
fokus i verksamheten. En annan orsak var att förskollärare 1 känner sig ensam i sitt 
uppdrag, då resterande personal i arbetslaget var barnskötare eller saknade 
utbildning. Trots tidsbristen och andra omständigheter menar förskollärare 1, 4 och 5 
att de ändå har en vilja, tankar och visioner kring hur de vill utforma de fysiska 
miljöerna på deras avdelningar. Förskollärare 1 berättar att man får göra så gott man 
kan och att man kan skapa mycket enkla matematiska medel själv som exempelvis 
bordssagor. Förskollärare 4 och 5 berättar om deras planer för hur de vill göra om 
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sina avdelningar. Förskollärare 3 talar om att ett av rummen ska göras om till ett 
målar rum:  

Vi har precis ska göra ett nytt målar rum för att jag tycker mycket om måla och konst och där 
tror jag det kan komma in mycket matematik.  

Förskollärare 5 berättar om planerna för utformningen av kuben som ska bli ett 
sinnes rum där barn kan uppleva med alla sinnen. Avslutningsvis beskriver 
förskollärare 2 arbetet med den fysiska miljön som mycket positivt och menar på 
följande sätt: 

Jag inser att det är nästan bara matematik i vår miljö. Det är former, färger och det är stor och 
det är liten och ihop med digitala verktyg så kan man göra de där färgerna och storlekarna 
spännande. Ganska mycket genomtänkt material har vi nog. Det ska synas att det är matematik 
när man kommer in även fast det är också mycket kommunikation och teknik.  

Samma förskollärare belyser även upp förslagen för den reviderade läroplanen och 
berättar att utbildning är något som blir centralt i den nya läroplanen. Förskolläraren 
förklarar vidare att det blir viktigt att tänka på förskolans miljö som en 
utbildningsmiljö och berättar vidare att: 

Vi är ett komplement till hemmet men vi ska inte ha en hemmiljö utan vi ska komma in här och 
känna att det är en utbildningsmiljö, här är det något annat än hemma. Men då menar jag inte 
massa bänkar och en tavla.  

5. Analys 

I följande kapitel analyseras resultatet av studien mot det teoretiska perspektivet, det 
konstruktivistiska perspektivet. Analysen presenteras i tre avsnitt: resultatet från 
observationerna samt intervjuerna och hur dessa resultat kopplas samman med 
konstruktivism.  

5.1. Det begränsade materialet 

Björklund och Franzén (2015) skriver om att de yngsta barnen behöver uppleva 
matematiken konkret, genom att utforska med kroppen och sinnen, något som även 
Björklid (2005) belyser. Vidare menar Björklund och Franzén (2015) att barnens 
kunskap bygger på tidigare erfarenheter, det vill säga de upplevelser som barnet har 
med sig. Det konstruktivistiska perspektivet som studien baseras på innebär att 
kunskap förändras i möten med människor och miljöer samt att människan skapar 
relationer med miljön och artefakter (Hermansen, 2000).  Resultatet av 
observationerna i studien visar att mycket av det lösa materialet som finns på 
avdelningarna är otillgängligt för barnen, exempelvis genom att materialet är placerat 
på höga hyllor. Genom att placera det lösa materialet otillgängligt för barn förhindras 
barns möjligheter till att utforska materialet med kroppen och skapa nya relationer 
till det materiella. Resultatet i studien visar dock att de flesta avdelningar placerar det 
färdiga materialet i barns höjd. Barn begränsas i materialets utbud och ges inte 
möjlighet att skapa nya erfarenheter med nytt material och därmed kan de hämmas i 
sin vidare utveckling och kunskapsskapande. Ur ett konstruktivistiskt perspektiv, 
som fokuserar på att kunskap skapas i möten med nya miljöer. Om barn begränsas 
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till enbart det tillgängliga materialet får de inte möjlighet att möta det otillgängliga 
materialet i nya miljöer.  

5.2. Förskollärarnas förändrade uppfattningar av matematik 

Bintas (2008) belyser att det finns en oro och ångest kring undervisning av 
matematik hos förskollärare samt att förskollärare kan ha en negativ känsla kring 
matematik från deras egna tidigare erfarenheter. Resultatet i studien visar att 
samtliga intervjuade förskollärare har negativa erfarenheter av matematik från deras 
egen skolgång. Dessa erfarenheter beror bland annat på att de inte förstod skolans 
matematik och de undervisningsmetoder som tillämpades men likaså för att de inte 
hade ett intresse för matematik. I resultatet framgår det vidare att negativa 
uppfattningar om matematik förändrats med tiden då förskollärarna hjälpt sina egna 
barn under deras skolgång eller när de själva började arbeta på förskolan. Följande 
resultat associeras med det konstruktivistiska perspektivet. Intervjuerna synliggör 
förskollärarnas olika uppfattningar av matematik och hur dessa har förändrats 
genom att förskollärarna fick möta matematiken genom andra sammanhang i möten 
med nya människor och miljöer. Förskollärarna menade att de aldrig fått en 
förståelse för matematik under deras skolgång men började få en större förståelse 
senare i livet. Förskollärarnas kunskaper förändrades därmed av deras nya 
erfarenheter i möten med nya människor och miljöer.  
 
I en studie av Doverborg och Pramling Samuelsson (2006) om förskollärares tankar 
kring matematik uttrycker förskollärarna att de inte har tillräckligt goda kunskaper i 
matematik. Palmer (2011) skriver vidare att förskollärare inte anser sig vara 
matematiska och är rädda att göra “fel”. Resultatet i studien visar att några av de 
intervjuade förskollärarna anser att de hade otillräckliga kunskaper i matematik och 
menar att de behöver utveckla sina matematiska färdigheter. Resultatet visar även att 
många av förskollärarna anser räkning som det centrala i barns matematik men 
några nämner även problemlösning, former, färger samt lägesord. Det visar på 
förskollärarnas olika uppfattningar av vad matematik innebär i en förskolekontext. 
Förskollärarna visar däremot en medvetenhet om att det behövs mer kunskap inom 
matematik. Sett ur det konstruktivistiska perspektivet kan det tolkas som att 
förskollärarna är medvetna om att deras uppfattningar om vad förskolans matematik 
innebär kan förändras med hjälp av nya kunskaper, då kunskap är föränderlig då 
människor möter det i nya sammanhang.

5.3. Miljön och betydelsen av artefakter 

Resultatet av intervjuerna i studien visar att förskollärarna arbetar olika med 
utformningen av förskolans fysiska miljöer. Några av förskollärarna berättar att det 
inte får mycket utrymme i verksamheten på grund av bland annat tidsbrist. En av 
förskollärarna menar däremot att de arbetar mycket med den fysiska miljön och har 
mycket genomtänkt material på avdelningen. Vidare berättar förskolläraren om att se 
förskolans miljöer som utbildningsmiljöer och refererar till förslagen för den nya 
läroplanen för förskolan där utbildningsbegreppet blir centralt. De förskollärarna 
som upplevde uppdraget som svårt hade däremot en vilja och visioner på hur de 
önskar att deras miljö skulle utformas. Det kan tolkas som att förskollärarna, trots 
motgångarna är medvetna om den fysiska miljöns betydelse för barns lärande. En av 
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förskollärarna berättar om hur materialet kan skapas med enkla medel för att göra 
det bästa av situationen, till exempel genom att göra egna bordssagor. Resultatet 
relaterar till det konstruktivistiska perspektivet, som belyser relationen som sker 
mellan människan och den fysiska miljön. Johansson och Pramling Samuelsson 
(2009) menar på att miljön på förskolan bör vara planerad utifrån barnens olika 
behov, deras vilja och önskningar. I resultatet av intervjuerna framgår det vidare att 
en av förskollärarna ville göra om ett rum till ett målar rum då förskolläraren själv 
tyckte om att måla. Det kan tolkas som att förskolläraren inte planerar miljön utifrån 
barns intressen, utan sina egna. Därmed kan det ifrågasättas om förskolläraren är 
medveten om de relationer som barn skapar med miljöer och artefakter och därmed 
vikten av att utgå från barn i utformningen av den fysiska miljön.  
 
De flesta av de intervjuade förskollärarna menar att matematik och språk hänger 
ihop och att det därmed blir viktigt att benämna matematiken i arbetet med barnen. 
Detta kan relateras till det konstruktivistiska perspektivet som belyser språkets 
betydelse för människans kunskapsskapande. Vidare ger förskollärarna praktiska 
exempel på hur de benämner matematik för barnen med hjälp av olika artefakter. Det 
konstruktionistiska perspektivet belyser betydelsen av miljön och materia i samspel 
med språk som viktiga i människors kunskapande.  

5.4. Sammankoppling av observationer och intervjuer 

Sammanfattningsvis visade resultatet i studien att samtliga förskollärare som 
intervjuades hade negativa erfarenheter av matematik men att dessa förändrades 
med tiden. Observationerna visade att samtliga avdelningar har ett utbud av mycket 
färdigt material. Resultatet visade även att det finns mycket löst material på de flesta 
avdelningar men att det är mer begränsat när det gäller tillgänglighet för barnen. I 
resultatet framgår det att på de avdelningar där det finns mycket färdigt material och 
många begränsningar i tillgänglighet är på de avdelningar där förskollärarna hade 
både negativa erfarenheter av matematik men även där förskollärarna berättar att 
den fysiska miljön inte får mycket utrymme i verksamheten på grund av tidsbrist. 
Utbudet av det lösa materialet är enligt resultatet störst på avdelning 2, där även 
tillgängligheten var som störst. På avdelningen berättar den intervjuade 
förskolläraren (2) att de arbetar mycket med den fysiska miljön och har genomtänkt 
material, även om förskolläraren hade precis som de övriga tidigare negativa 
erfarenheter av matematik.  

Resultatet kan tolkas som att förskollärarna som deltagit studien erbjuder barnen 
möjligheter att utforska matematik, men att vid de flesta avdelningar som 
förskollärarna i studien arbetar på sker det i begränsade former. Barns möjligheter 
till utforskande begränsas av exempelvis av materialets utbud och tillgänglighet. 
Trageton (2009) skriver att det är betydelsefullt om förskollärare kan erbjuda barnen 
både fast- och konstruktionsmaterial samt material som kan förändras till något 
annat. Författaren menar vidare att konstruktionsmaterial bidrar till mera 
tankeverksamhet och kräver mera engagemang än det fasta materialet som inte 
kräver mycket av barnet. Genom att barnet får omforma materialet skapar det nya 
erfarenheter. Sheridan (2009) belyser att en högkvalitativ förskola kännetecknas av 
en varierande miljö och där materialet är tillgängligt för barnen.   
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Studiens resultat kan tolkas som att förskollärarnas olika uppfattningar av matematik 
och förutsättningar kan ha en påverkan på hur de utformar den fysiska miljön och 
vilket material de erbjuder barnen till att utforska matematik. Genom att enbart utgå 
från den radikala konstruktivismen kan den fysiska miljön tolkas som begränsad och 
att förskollärarnas negativa uppfattningar av matematik påverkar deras beslut att 
begränsa materialet. Intervjuerna som har genomförts kompletterar observationerna 
då intervjuerna synliggjorde att förskollärarnas uppfattningar av matematik har 
ändrats genom nya erfarenheter och interaktioner med nya människor och miljö som 
den sociala konstruktivismen belyser. Resultatet av intervjuerna kan därmed tolkas 
vidare som att förskollärarna är medvetna om miljön och artefakternas betydelse och 
därmed kan det begränsade materialet på avdelningarna orsakats av andra faktorer. 
 Sammanfattningsvis kan studiens resultat ge uttryck för att förskollärarnas negativa 
uppfattningar har ändrats genom nya erfarenheter till det positiva där de fått en 
större förståelse av matematik. Det kan tolkas som att en ökad förståelse för 
matematiken bidrog till att förskollärarna ser betydelsen av att arbeta med barns 
matematiska utveckling redan i förskolan och därmed även att utformningen av den 
fysiska miljön blir avgörande för fortsatta utveckling.

6. Diskussion 

I följande kapitel diskuteras studiens metod samt resultatet relaterat till tidigare 
forskning. Slutligen dras en slutsats av studiens resultat samt hur denna studie har en 
pedagogiskrelevans samt förslag till fortsatt forskning kring ämnet.

6.1. Metoddiskussion 

Studien utgår från strukturerade observationer och semistrukturerade intervjuer. 
Observationer syftade till att få syn på den fysiska miljöns utformning, utbudet av 
material på förskolorna samt dess tillgänglighet. Intervjuernas avsikt var att 
synliggöra förskollärarnas olika uppfattningar av matematik och 
matematikundervisning samt hur de anser att de utformar den fysiska miljön i ett 
matematikutvecklande syfte. Att använda två metoder i en studie kallas för 
triangulering (Bryman, 2011), vilket användes i denna studie i syfte att få ett mer 
omfattande resultat. Genom observationerna dem fysiska miljön och dess utformning 
på avdelningarna studeras och med hjälp av intervjuer fick förskollärarna berätta om 
den fysiska miljön på avdelningarna. Trianguleringsmetoden var därmed relevant att 
använda i denna studie. Vi skulle däremot vilja haft fler intervjufrågor gällande den 
fysiska miljön, där frågorna varit mer specifika då fysisk miljö som ämne är mycket 
brett. Vi hade nu i efterhand önskat att vi frågade mer kring användning av artefakter 
och förskollärarnas tankar kring placeringen av materialet.  

Bryman (2011) uppmärksammar nackdelar med intervjuer, författaren menar att det 
finns en risk att informanterna säger det de tror att respondenterna förväntar sig. 
Detta är något som kan ha skett i denna studie därför valdes att tillämpa ytterligare 
en metod för att komplettera studien och ge ett mer trovärdigt resultat. Att observera 
den fysiska miljön kan däremot innebära nackdelar. Det material som synliggjorts vid 
observationstillfällen är de som resultatet baseras på. Det finns däremot en möjlighet 
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att avdelningarna som undersöks har mer material som var osynligt för 
observanterna exempelvis material gömt i förråd eller undangömt. Studien har 
genomförts på fem avdelningar på tre olika förskolor. Vi är medvetna om att ett 
större utbud av förskolor hade gett ett mer trovärdigt resultat.  

6.2. Resultatdiskussion 

Nedan diskuteras studiens resultat mot tidigare forskning.  

6.2.1. Förskollärarnas uppfattningar och didaktiska kunskaper i 
matematik 

Syftet med denna studie är att få syn på förskollärarnas uppfattningar av matematik 
och det är något som framgår i resultatet. Förskollärarna visar olika syn på 
matematik då samtliga berättar om sina olika tidigare erfarenheter från sin egen 
skolgång. Samtliga förskollärare menade däremot att deras tidigare negativa 
uppfattningar ändrats till mer positiva under tidens gång. Björklund (2013) menar att 
människor har olika uppfattningar av matematik och att dessa präglas av deras 
tidigare erfarenheter av matematik. Björklunds påstående samt förskollärarnas 
berättelser från intervjuer är något vi själva kan relatera till då vi båda haft liknande 
upplevelser kring matematikundervisning under vår egen skolgång. Resultatet av 
studien visar att de intervjuade förskollärarna har ändrat sin syn på matematik i 
vuxen ålder. Bintas (2008) skriver om en studie där förskollärarstudenter fått 
undervisning i matematik i syfte att ändra deras negativa inställning till matematik. 
Resultatet visade att studenterna utvecklade positiva attityder till matematik och 
även deras syn på matematik i förskolan ändrades till det positiva. Detta är något som 
även vi upplevt under våra år på förskollärarutbildningen och kan därmed relatera till 
de intervjuade förskollärarnas berättelser. I resultatet framgår det vidare att 
förskollärarna menade att de aldrig förstod varför man lär sig matematik, alla svåra 
formler och tal, men att de förstod det senare i livet. Förskollärarna fick förståelse för 
vad matematik egentligen innebär, vilket berörde exempelvis problemlösning i olika 
vardagssituationer samt logiskt tänkande. Vi delar förskollärarnas upplevelser då vi 
själva inte förstod vitsen med matematik förrän senare i livet. Björklund (2013) 
menar att i arbetet med barn i förskolan blir förskollärarnas förhållningssätt och 
inställning till matematik avgörande för barns matematikutveckling. En positiv 
inställning till matematik har betydande roll för barns utforskande av matematiken. . 
Vi kan nu därmed se att matematiken kan ses som ett hjälpmedel för att hantera 
vardagen och varför matematiken bör synliggöras redan i tidig ålder för barn. 

Resultatet i studien visar att förskollärarna anser sig ha bristande kunskaper i 
matematik och att de önskar att bli bättre på det. Under vår tid på 
förskollärarutbildningen fick vi chansen att repetera våra matematikkunskaper från 
grundskolan vilket upplevt givande då det är lätt att glömma bort det man har lärt 
sig. Det kan därmed bli viktigt att kontinuerligt repetera sina tidigare kunskaper för 
att vara säker i sin yrkesroll och kunna gynna barns matematikutveckling. Något som 
framgick i en av intervjuerna var de förslag för den reviderade läroplanen som för 
tillfället håller på att utformas. Förskolläraren i intervjun berättade att det centrala i 
den nya revideringen blir att förskolan nu ska ägna sig åt utbildning och 
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undervisning. I Skolverkets (2018, s.3) förslag till reviderad läroplan för förskolan 
belyses utbildnings- och undervisningsbegreppet på följande sätt:  

I utbildningen ingår undervisning. Undervisning innebär att stimulera och utmana barnen 
med målen i läroplanen som utgångspunkt och riktning, och syftar till en lärandeprocess hos 
barnen. Förskolläraren ska ansvara för det pedagogiska innehållet i undervisningen och för att 
det målinriktade arbetet främjar barns utveckling och lärande.  

Citatet ovan kan tolkas som ett ökat pedagogiskt ansvar hos förskollärare och vi 
upplever att de intervjuade förskollärarna i studien är medvetna om det ökade 
ansvaret då samtliga anser att det viktigt att börja synliggöra matematiken för barnen 
i tidig ålder. En av förskollärarna menade att om man börjar med matematiken tidigt 
så slipper barnen få dåliga betyg i skolan. Det kan tolkas som att förskolläraren ser att 
matematikundervisning i förskolan har ett skolförberedande syfte. Dagens samhälle 
är i ständig förändring och kraven på barns och ungdomars skolprestationer ökar, 
exempelvis genom att betygen i skolan införs i allt tidigare årskurser. Forskning visar 
att det tidiga mötet med matematiken påverkar barns uppfattning av matematik, 
deras intressen och även deras skolresultat i matematik (Kajetski och Salminen, 
2013). Förskolan bör ses som en verksamhet där undervisningen ska ske i ett 
skolförberedande syfte.  

6.2.2.Den fysiska miljöns utformning i ett matematik utvecklande syfte 

Resultatet i denna studie visar att barn begränsas i deras möjlighet att utforska 
materialet på förskolan. Det lösa materialet är ofta osynligt eller otillgängligt medan 
det färdiga materialet finns tillgängligt i barns höjd. I dagens reviderade läroplan för 
förskolan står det att barnen ska erbjudas en trygg miljö som även ska utmana och 
locka barnen till lek och aktivitet, miljön ska också inspirera barnen att utforska deras 
omvärld (Skolverket, 2016). Franzén (2015) skriver i sin studie om de yngsta barnen 
där det framkom att de använder kroppen i sitt utforskande och när de försöker 
förstå matematiken. Författaren menar vidare att förskollärare bör vara medvetna 
om materialets och miljön betydelse för de yngsta barnens matematiska utveckling. 
Nordin-Hultman (2004) skriver att det är vanligt för svenska förskolor att det 
skapande materialet ofta placeras otillgängligt för barnen. Det lösa materialet bör 
vara mer framträdande på de yngsta barnens avdelningar. Det finns däremot en 
problematik med att ha allt material framme när det gäller de yngsta barnen. Det 
gäller de säkerhetsrisker som det medför och vi har därmed en förståelse för varför 
förskollärarna placerar materialet utom räckhåll. Det finns däremot enligt oss enkla 
lösningar på att synliggöra materialet även då materialet står uppe på höga hyllor. En 
sådan lösning kan vara att placera materialet i genomskinliga lådor med en bild på 
vilket material som lådan innehåller, något som även Gannerud och Rönnerman 
(2007) belyser och menar att det kan väcka en nyfikenhet hos barnet till att utforska 
materialet. Att det lösa materialet stod öppet på hyllor och genomskinliga lådor var 
även något som blev synligt genom observationerna i denna studie. Vi ser vidare att 
det finns ytterligare ett sätt att kunna ha det lösa materialet tillgängligt på barns nivå. 
I det fallet menar vi att materialet bör vara anpassat efter barns ålder så att barn får 
möjlighet att utforska istället för att begränsas. Genom att exempelvis använda duplo 
istället för lego, som är större, får barnen möjlighet till att konstruera och utforska 
utan att begränsas på grund av sin ålder.  
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Resultatet i studien visade att det inte enbart är material som utgör en säkerhetsrisk 
som är placerat på höga hyllor. Observationerna visade att även exempelvis 
knoppussel eller deg ofta är otillgängligt för barnen. Vi tolkar det som att 
förskollärarna är rädda om att materialet inte förstörs och därmed placerar det utom 
räckhåll. Vi tolkar vidare att orsaken till kan bero på tidsbristen som många av de 
intervjuade förskollärarna berättade om. För att inte materialet förstörs och kan 
användas i pedagogiskt syfte krävs en närvarande förskollärare vilket inte alltid blir 
möjligt på grund av bristande resurser och tidsbrist.  

När det gäller utbudet av material på förskolorna visade resultatet att det finns en 
variation av utbudet på det lösa och färdiga materialet. De flesta avdelningar har mer 
utbud av det färdiga materialet medan en avdelning har mer löst material att erbjuda 
Trageton (2009) skriver om fördelar med att erbjuda formbart material för barnen 
och menar att det får barn att engagera sig mer och sätter igång barns 
tankeverksamhet vilket bidrar till att de skapar nya erfarenheter. Författaren menar 
däremot att det bör finnas en variation av material där barn får möta både fast 
material, konstruktionsmaterial samt material som kan omformas. Variation av 
material är även något som tas upp i de förslagen för den reviderade läroplanen för 
förskolan som säger att:      
     

Utbildningen ska ge barnen möjlighet att uppleva, gestalta och kommunicera genom olika 
uttrycksformer, som bild, form, drama, rörelse, sång, musik och dans. Detta inbegriper att 
barnen ska få möjlighet att konstruera, forma och skapa genom att använda olika material och 
tekniker, såväl digitala som andra.  

(Skolverket, 2018, s.5) 

Att de förskolor som undersökts i studier erbjuder färre utbud av löst material kan 
tolkas som att förskollärare inte litar på barns förmågor och är i uppfattning av att 
barn kan förstöra och tappa bort materialet. I resultatet av intervjuerna uttrycker 
förskollärarna att tiden inte räcker till arbetet med den fysiska miljön. Detta tolkar vi 
kan vara orsaken till att det lösa materialet är begränsat, som det nämns tidigare, 
kräver det lösa materialet en ständig närvaro av förskollärarna då det används av 
barnen.  

6.3. Slutsatser 

Syftet med studien var att undersöka förskollärares olika uppfattningar av matematik 
och matematikundervisning samt hur förskollärare arbetar med den fysiska miljöns 
utformning i ett matematikutvecklande syfte för de yngsta barnen(1-3 år). För att 
undersöka detta har följande frågor ställts: vilka uppfattningar har förskollärare av 
matematik och matematikundervisning för de yngsta barnen (1-3 år) i förskolan? 
samt hur utformar förskollärare den fysiska miljön på förskolan i ett 
matematikutvecklande syfte för de yngsta barnen (1-3 år)?  

Studiens resultat visade att förskollärarna har olika uppfattningar av matematik och 
matematikundervisning baserat på deras tidigare erfarenheter vilket är något som 
kopplats samman med den tidigare forskningen där förskollärarnas inställning till 
matematik ses som avgörande för barns matematikutveckling. Studiens resultat 
visade även att den fysiska miljön inte får mycket fokus på de flesta förskolor som 
undersöktes. Den främsta orsaken till detta enligt de intervjuade förskollärarna är 
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tidsbristen. Trots motgångarna visade förskollärarna på ett engagemang och vilja att 
arbeta med utformningen av den fysiska miljön och en medvetenhet om dess 
betydelse för barns matematiska utveckling.  

Genom denna studie fick vi syn på den variationen av arbetet med den fysiska miljön 
på förskolan och att det ofta prioriteras bort trots en medvetenhet av dess betydelse. 
Vi har därmed genom denna studie blivit mer motiverade till att i eget framtida 
uppdrag sätta den fysiska miljön i fokus och ge barnen bästa möjliga förutsättningar 
för deras matematiska utveckling.  

6.4.Pedagogisk relevans  

Vi ser hur denna studie är relevant för det pedagogiska arbetet med matematik i 
förskolan. Samhällets ökade krav på att barn ska prestera i skolan allt tidigare samt 
de sjunkande skolresultaten bekräftar att matematiken är något som bör introduceras 
redan från barns tidiga år. Matematiken i förskolans läroplaner har genom tiden fått 
mer utrymme vid varje revidering och inte minst i de förslag till den senaste 
revideringen (Skolverket, 2018), där förskolan får en allt mer betydande roll som 
utbildningssystemets första steg, där utbildning och undervisning sätts i fokus.  

6.5. Fortsatt forskning 

Denna studie har väckt många tankar och funderingar om hur fortsatt forskning 
inom detta område skulle kunna ta form. Det hade varit intressant att vidare 
undersöka hur förskollärare använder olika artefakter i förskolans miljöer för att 
synliggöra matematiken för de yngsta barnen i syfte att få ett bredare perspektiv på 
ämnet. Det hade även varit lärorikt att undersöka hur barn samspelar med 
artefakterna och vilka relationer som skapas mellan barn och den fysiska miljön. 
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Bilagor 

Bilaga 1 

Hej! 

Vi är två förskollärarstudenter som läser vår sista termin på förskollärarprogrammet 
på Mälardalens högskola och ska nu skriva vårt examensarbete. Vi ska genomföra en 
studie om de yngsta barnens matematik utveckling och hur förskollärare ser på det 
matematiska uppdraget i förskolan. Vi kommer att genomföra vår studie vid flera 
olika förskolor i Västerås varav er är en utav dessa. Studiens syfte är att observera 
matematiska miljöer på småbarnsavdelningar och syskonavdelningar då det är på 
just dessa avdelningar vi hittar målgruppen (barn 1-3år) för vår studie. I studien 
ingår även intervjuer med ett flertal förskollärare kring deras syn på 
matematikundervisning i förskolan. Vi tillfrågar härmed dig om deltagande i vår 
undersökning. Intervjun beräknas ta ca 30min. Vid ditt godkännande vill vi gärna 
göra en ljudinspelning av intervjun som sedan ska transkriberas. 

Vi kommer under en förmiddag eller eftermiddag att komma ut till förskolan och 
observera den fysiska miljön vilket innebär att vi inte kommer fokusera på barnen 
som befinner sig i miljön. Observationen kommer enbart att ske med hjälp av våra 
egna anteckningar. Vi har som skyldighet att förhålla oss till de forskningsetiska 
reglerna. Materialet som samlas in kommer att hanteras med konfidentialitet så att 
inga barn och ingen plats kommer att kunna pekas ut. Materialet från intervjuerna 
kommer att behandlas konfidentiellt. Detta innebär att all data inte kan härröras till 
en enskild förskola eller person. Efter avslutad studie kommer det material vi samlat 
in att förstöras. De som kommer att få tillgång till studiens data är endast vi som 
genomför den samt vår kurslärare, några av våra kurskamrater samt vår handledare 
och examinator. Studien kommer att publiceras i databasen DiVa.  

Deltagandet i studien är helt frivilligt vilket innebär att du har rätten att avbryta ditt 
deltagande utan att behöva motivera ditt beslut.  

Har ni några frågor kan ni kontakta oss på någon av mailadresserna nedan. Tack på 
förhand! 

Sara Karlström 

E-post: skm16001@student.mdh.se 

Luiza Krolewska 

E-post: lka15001@student.mdh.se  

Handledare Martina Norling  

E-post: martina.norling@mdh.se 

mailto:skm16001@student.mdh.se
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Bilaga 2 

Intervjufrågor: 

1. Hur länge har du arbetat i förskolan? 

2. Vad är matematik för dig personligen? 

3. Vad har du för egna erfarenheter utav matematikundervisning? 

4. Hur ser du på matematik i förskolan?  

5. Hur arbetar du med matematik med de yngsta barnen i förskolan?  

6. Hur arbetar du med utformningen av den fysiska miljön i syfte att utveckla de 
yngsta barnens matematikutveckling?  
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Bilaga 3 
Avdelning 1 Avdelning 2 Avdelning 3 Avdelning 4 Avdelning 5

Färdigt 
material

Utforskande 
material

Tillgänglighet

Inredning och 
möblering


