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Syftet med studien är att bidra med en djupare förståelse av förskollärares 
förhållningssätt till matematiken och hur det pedagogiska arbetet kring matematiken 
ser ut. Våra frågeställningar är; Vad betraktar förskollärarna vara förutsättningarna 
för matematik i förskolan? Hur beskriver förskollärarna det pedagogiska arbetet med 
matematiken i förskolan? Vad är förutsättningarna för att synliggöra matematiken 
för barnen i förskolan enligt förskolelärarna? 

I vårt examensarbete använder vi oss av en kvalitativ studie som 
undersökningsmetod. Vi genomför åtta stycken intervjuer med förskollärare från två 
olika förskolor i Eskilstuna kommun.  I studien kom vi fram till att matematiken är en 
stor del av barnens vardag. Vardagsmatematiken är något som förskollärarna 
ständigt återkopplar till och anser som väldigt viktig. 
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  1. Inledning 

I en motion (2005/06:Ub233) från regeringen skrivs det att matematiken är viktig 
och att förskolan har en inverkan på kunskapsutvecklingen för eleverna senare i 
skolan. Motionen lägger fokus på språk och matematik och menar att det finns en 
koppling mellan barns språkutveckling och förmågan att ta till sig matematiska 
begrepp och symboler. Små barns språkliga medvetenhet utvecklas genom stimulans 
och lek. Forskarna David Ingvar och Martin Ingvar (2005/06:Ub233) pekar på att 
det är lättare att ta till sig ny kunskap de första åren i livet och menar i sin forskning 
att den kunskapen sitter bättre än senare inlärd kunskap.  Forskare som ingick i 
matematikdelegationen påpekade tydligt att små barn genom utmaningar och 
handledning kan lära sig grundläggande matematik.   

Regeringen hänvisar till lärarförbundet som påvisat att förskolan kan ha en tydlig 
märkbar verkan på elevers kunskapsutveckling. Ett pedagogiskt uppdrag för 
förskolan handlar om att pedagoger, genom stimulans och lek, på ett medvetet sätt 
ska ta tillvara på små barns möjlighet samt lust att lära vilket kan ge barnen en 
grogrund som gör det lättare för dem att senare knäcka läskoden samt lära sig räkna 
och skriva (2005/06:Ub233). 

Politiken har en tydlig attityd gentemot matematiken i förskolan. Som vi ser i det 
inledande exempelet ovan motiveras matematik i förskolan genom referenser till en 
viss typ av forskning. Det grundläggande politiska argumentet är att matematik i 
förskolan ger fördelar i senare skolgång. Vi är intresserade av att se hur verksamma 
förkollärare ser på matematikens funktion i förskolan, vilka förutsättningar som kan 
påverka matematikundervisning samt hur deras arbetssätt ser ut.  

Enligt Mats Andersson (2006) kan matematiken förknippas med att det är svårt, 
enformigt eller att det bara är de smarta som förstår. Sådan attityd menar författaren 
oftast syns i högstadiet men kan även förkomma tidigare. Andersson menar att 
attityden som lärare respektive föräldrar har till matematikundervisning påverkar 
hur barnets uppfattning om matematik blir. Andersson påvisar ovan att 
omgivningens attityd till matematiken påverkar barnets syn på matematiken. Det är 
därför intressant att få en ökad förståelse av förskollärarnas förhållningssätt till 
matematiken i förskolan, vilket vår studie är riktad mot. 
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1.1 Syfte 

Syftet med studien är att bidra med en djupare förståelse av vad förskollärarna anser 
vara förutsättningarna för matematik i förskolan och hur det pedagogiska arbetet 
kring matematiken ser ut.  

 

1.2 Frågeställningar  

 Vad betraktar förskollärarna vara förutsättningarna för matematik i förskolan? 

 Hur beskriver förskollärarna det pedagogiska arbetet med matematiken i 
förskolan? 

 Vad är förutsättningarna för att synliggöra matematiken för barnen i förskolan 
enligt förskolelärarna? 
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2 Litteraturgenomgång   
 

Inledningsvis i litteraturgenomgången beskriver vi förskolan i relation till 
matematiken för att sedan avsluta med pedagogens arbete. I fokus ligger barns 
matematiska lärande samt förutsättningarna en god matematikundervisning i 
förskolan. De begrepp som behandlas i litteraturgenomgången är; det matematiska 
barnet, lekens betydelse för lärande av matematik, vardagsmatematik, lärarens 
förhållningssätt samt miljön.  
 
Det är viktigt att förskolläraren är medveten om barns lärande och hur barnen lär sig 
på bästa sätt, i och med det lägger vi stor vikt vid att presentera barns matematiska 
lärande.  

2.1 Det matematiska barnet 

I följande avsnitt kommer vi att beröra barnets matematiska utveckling, hur den 
svenska förskolan och dess pedagogik grundades samt matematik i 
vardagssituationer.  

Camilla Björklund (2008) skriver att barns livsmiljö sätter gränser till viktig kunskap. 
Barn inhämtar sin kunskap genom de situationer de hamnar i, detta skiljer sig 
givetvis mycket från individ till individ då alla barn har olika livsmiljöer. Inga 
undantag gäller heller matematiken. Vissa barn har större möjlighet att ta till sig 
matematiska kunskaper än andra beroende på miljön barnet är omgivet av.  
Författaren skriver att matematiken är ett socialt fenomen som ger barnet ett 
hjälpmedel i vardagen. Matematiken skapar struktur i barnens vardag och som 
används som ett hjälpmedel i problemlösningar av olika slag. 

Björklund (2008) menar att barn redan vid födseln har en förmåga att förstå världen 
matematiskt dock måste barnet utvecklas i samspel med omgivningen. Det 
matematiska tänket utvecklas olika beroende på vilka möjliga erfarenheter som 
erbjuds i mötet mellan barnet, dess omvärld och människor i den.  Genom att se från 
barns perspektiv samt se de olika matematiska fenomen som sker i dess dagliga 
aktiviteter kan barnets lärande förstås bättre av omgivningen. Björklund menar att 
när den vuxne gör barnen uppmärksamma på matematiken som ett redskap för att 
förstå vardagen så visar den vuxne även samband och mönster i barnets omgivning 
som gör att de kan förstå den via matematiken. 

Ann Ahlberg (2000) skriver att även om barn inte har en fullständig uppfattning om 
matematik så är barn kreativa och utforskande. Barn möter matematik i sin vardag 
på många olika sätt. De känner exempelvis ofta till sitt husnummer och när de går i 
trappor räknar de trappsteg. Genom leken lär sig barnen även matematiska 
egenskaper såsom att samarbeta, lära sig regler och turtagning, parbildning, bygga 
och räkna.  Egenskaperna kan utvecklas bland annat när de hoppar hopprep, spelar 
spel, skapar lekmiljöer och lek av alla sorter. Även när barnen kommer i kontakt med 
rim och ramsor och när de ritar bilder som har anknytning till matematiken använder 
sig barnen av obestämda matematiska metoder för problemlösningar (Ahlberg, 
2000).    

Enligt Ahlberg (2000) visar många undersökningar på att strukturerad och 
skolliknande undervisning i förskolan inte gynnar barnens förståelse av matematik. 
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Det pedagogiska arbetet med barnens allsidiga utveckling där leken är nödvändig för 
inlärning och utveckling är något som förskolan därmed bör arbetar med. Ahlberg 
anser att barn bör erfara och upptäcka matematiken i sin omvärld för att lära sig det 
på ett naturligt sätt samt för att matematiska begrepp ska kunna föras in i deras 
erfarenhetsvärld. Då barn möter matematiken i olika sammanhang lägger de en god 
grund i sin matematikutveckling. De kan lära sig av varandra och bör få tillfälle att 
upptäcka detta. Barnens förhållningssätt till matematiken kan påverkas positivt om 
de får ta del av hur deras kamrater har löst olika uppgifter.  

I likhet med Ahlberg (2000) menar Björklund (2007) att barn utvecklar sin förståelse 
för matematiska begrepp när de betraktar det hela och dess delar samt när de 
urskiljer skillnader och likheter i samspel med andra barn eller vuxna. Hur barnen 
använder sig av sina matematiska kunskaper i vardagliga aktiviteter skiljer sig åt 
beroende på hur barnet förstår matematik. I Björklunds studie som syftar till att 
synliggöra småbarns erfarande och lärande av matematik i förskolan beskriver hon 
att småbarn ofta använder sig av sina matematiska kunskaper i syfte att beskriva sin 
omgivning, upprätthålla sociala regler samt som redskap vid problemlösning. Barn 
möter matematiska begrepp på varierade sätt och i olika sammanhang och bör 
nödvändigtvis vara en del av deras vardag (Björklund, 2007).  
 

2.1.1 Det lekande barnet är det matematiska barnet  

Gerda Simmons-Christenson (1997) beskriver i Förskolepedagogikens historia hur 
förskolan i Sverige har sina pedagogiska rötter i den tyska kindergarten som 
pedagogen Friedrich Fröbel (1782-1852) grundade. Föreställningen om hur små barn 
lär sig idag har en grund i hur Fröbel såg på barn och dess lärande. Fröbel ansåg att 
leken var betydelsefull för barns utveckling och menade att leken var vägen till ny 
kunskap. 

Simmons-Christenson (1997) menar att Fröbel och hans pedagogiska idéer var en 
mycket viktig fas i förskolepedagogikens historia. Fröbels pedagogik utgår från 
antagandet att den grundläggande meningen med fostran är att lära barnen att tänka. 
Genom att uppmuntra barnen till att själva upptäcka hur världen runtomkring dem 
fungerar samt utforska den, menar Fröbel att barnets tänk utvecklas. Det är viktigt 
för barn att själva få handskas med saker och ting, pröva samt konstruera. Barn 
måste få lära sig genom egna erfarenheter och egen aktivitet. Fröbel menar att barnen 
lättare tar till sig ny kunskap genom att själva utforska och experimentera än att 
händelserna enbart återges med ord.  

Simmons-Christenson (1997)   visar hur högt Fröbel tillskriver lekens betydelse för 
barns lärande. Det omfattar också barns lärande av matematik. Fröbel menade enligt 
dem att den mest naturliga uttrycksformen i barndomen var leken och för honom var 
leken inte något tidsfördriv för barnen utan en väg till lärande. Fröbel ansåg att barn 
genom leken uttrycker sina känslor, upplevelser samt tankar samtidigt som de får nya 
kunskaper och erfarenheter.  

I likhet med Simmons-Christenson (1997) skriver Yvonne Sjöblom (1995) om Fröbel. 
Författaren exemplifierar Fröbels användande av så kallade lekgåvor, ett slags 
lekmaterial som han utvecklade. Lekgåvorna var ett material som stegvis skulle 
hjälpa barnen att förstå matematiska begrepp, från helhet till delar och därefter till 
helhet igen. Gåvorna handlade bland annat om geometriska figurer där barnen får 
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leka och utforska bollar, kuber och klot. Fröbel tyckte, enligt Sjöblom, att det viktiga 
med lekgåvorna är att uppmärksamma, benämna och räkna ytor, hörn och kanter för 
att barnen skulle lära sig de grundläggande begreppen och lekmaterialens 
egenskaper.  

Både Simmons-Christenson (1997) och Sjöblom (1995) visar vilken betydelse Fröbels 
pedagogik har för uppfattningen om hur barn lär sig genom lek. Det visar också att 
matematiken och barns förståelse av den, utvecklas genom leken.  

2.1.2 Matematik i vardagen       

Ida Heiberg- Solem och Elin Kristi Lie- Reikerås (2004) beskriver hur 
vardagsmatematiken synliggörs på förskolan men också i andra vardagssituationer. 
Synliggörandet av vardagsmatematiken sker i vardagssituationer, som exempelvis;  

 Femåringen som är med i butiken får hjälpa till med att väga äpplena och leta 
fram två bullar 

 Treåringen får duka bordet och se till att alla får tallrikar  

Vardagssituationerna som beskrivs ovan är några exempel på när barn själva från 
möjlighet att utforska matematiken på ett naturligt sätt, med stöttning från vuxen.  

Heiberg- Solem och Kristi Lie- Reikerås (2004) menar att vardagsmatematiken har 
en betydelse för barns utveckling och att jämförelseord är grundläggande för barnen 
när skillnader och likheter ska beskrivas, som exempelvis längd och ålder. Ofta 
använder barn ordet störst för att beskriva högsta, längsta, bredaste och tyngsta, 
precis som de använder ordet minst till lägsta, smalaste, kortaste och lättaste. 
Författarna skriver vidare att matematiken ofta förknippas med bråk, gångertabeller, 
uppställningar och uträkningar samt indelningen av till exempel talräkning, statistik, 
ekvationer. För att kunna upptäcka barns matematiska tänkande behövs dock dessa 
indelningar suddas ut. Barns matematiska tänkande måste istället uppmärksammas 
då barn möter matematiken som en naturlig del i vardagssituationer som i exemplen 
ovan.  

Elisabet Doverborg och Ingrid Pramling Samuelsson (2004) menar att barn erfar 
olika matematiska symboler i sin lek och menar att de behöver konkreta exempel för 
att förstå dessa symboler. Exempelvis räcker det inte att den vuxne säger att det är en 
halvmeter snö ute, de måste även låta barnen få utforska och se på ett konkret sätt 
hur mycket en halvmeter snö är genom att gå ut och mäta snön tillsammans.  

Maria Reis (2011) referar till Seo & Ginsburg, (2004) som menar att barn 
experimenterar i den vardagliga leken. Under vardagensaktiviteter laborerar och 
modelliserar barnen med matematiska objekt såsom siffror, mönster och former. 
Barn ser mönster, former, strukturer och relationer genom att de räknar, delar helhet 
till delar och därefter bygger ihop delarna till helhet igen. Elisabet Doverborg (2006) 
menar att förskolebarn bygger och leker med klossar dagligen och att sådana lekar är 
tillfällen där barnen kan utmanas och upptäcka matematiken som ett redskap att 
skapa meningsfulla sammanhang. Barn kan i dessa sammanhang erfara form, 
storleksrelationer, mönster, höjd, hållfasthet med mera. Doverborg och Pramling 
Samuelsson (2004) skriver att när barn möter olika problem i vardagen och under 
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leken lär de sig olika företeelser och fenomen i omvärlden, såsom avstånd, tyngd, 
längd, höjd, massa, vikt, riktningar; stor-liten, större-mindre och parbildning.  
 
Andra sammanhang där barn får erfara matematiska symboler och begrepp är genom 
rim och ramsor. Enligt Doverborg och Pramling Samuelsson (2004) intresserar sig 
barnen ofta av ramsor i samband med måltiderna eller matematiska ramsor under 
samlingen. Vanligaste ramsorna är ”elefanterna som balanserade på en spindeltråd” 
och ”kråkan satt på gren”, vilket är den sorters ramsor som baseras på att upprepa 
och räkna antal. Författarna menar att även om barnet inte lär sig att räkna och 
uppfatta antal primärt så får de uppleva känslan för upprepning och kontinuiteten. 

Sammanfattningsvis kan vi säga att den litteratur vi tagit del av lägger stor vikt vid att 
de erfarenheter barn får i vardagen, är en förutsättning för att de ska kunna utveckla 
en förtrogenhet med matematiska begrepp och symboler. Avsnittet belyser också bra 
tillfällen då förskolläraren kan utnyttja olika lärandesituationer på ett meningsfullt 
sätt.  

2.2 Förskolans pedagogiska arbete 

I det följande behandlas lärarens förhållningssätt till matematikinlärning samt 
miljöns betydelse för vardagsmatematiken på förskolan.  

Palmer (2011) anser att förskollärare har ett stort ansvar för att matematiken 
synliggörs i den dagliga verksamheten. Hon menar då att det är viktigt att 
förskollärare har en positiv inställning till matematiken eftersom det är dem som ska 
presentera ämnet för barnen. Första bemötandet av matematiken kan vara av 
betydelse för hur man uppfattar sig själv när det handlar om matematik, det är därför 
viktigt att förskollärare är intresserade av matematik för att kunna engagera och 
inspirera barnen. Detta genom att betrakta, undersöka, uppleva och förnimma 
matematik med kroppen och alla sinnen men även genom konkreta material. Under 
tiden barnen får experimentera och utforska att det är minst lika viktigt att de får 
höra de rätta matematiska begreppen. Enligt Palmer har förskolläraren en viktig roll i 
att stötta barnen i utforskandet.  

Doverborg och Pramling Samuelsson (2004) skriver att förskolans miljö är lika viktig 
som förskollärarens roll. Författarna menar dock att verksamma förskollärare ofta 
har svårt att definiera vad matematik innebär för förskolebarnen och därmed 
beskrivs det istället hur de arbetar med matematik i förskolan. Förskollärare anser i 
regel, enligt Doverborg och Pramling Samuelsson, att barn lär sig matematik i de 
aktiviteter som de får uppleva i sin vardag. Det är även viktigt att stimulera barnens 
tankar ur ett matematiskt perspektiv, vilket gör att matematiken blir synlig och 
meningsfull för barnen. Barnen får en matematisk upplevelse (ibid) Exempelvis 
påstår många förskollärare att barn lär sig matematik när de dukar, dock menar 
Doverborg och Pramling Samuelsson att det inte alltid är så självklart att barn lär sig 
matematik per automatik. Det är viktigt att hela tiden samtala med barnen under 
dukningen och fråga barnen hur många tallrikar som behövs för enskilda bord. I 
dialogen mellan förskolläraren och barnet kan barnet få en matematisk upplevelse 
(Doverborg & Pramling Samuelsson, 2004). 

För de yngsta barnen måste kommunikationen ske i relation till ting och i ”här och 
nu”- situationer vilket är viktigt att som förkollärare tänka på (Doverborg och 
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Pramling Samuelsson, 2004). Som förskollärare måste man enligt författarna fråga 
sig hur barnens fysiska miljö ser ut så att barnen får möjlighet att sortera, 
kategorisera och storleksordning. I tamburen får de yngre barnen möjlighet att 
sortera sina kläder och para ihop sina skor men även lära sig att koppla ihop kläder 
med rätt kroppsdel. Läroplanen skriver att ”förskolan ska sträva efter att varje barn 
utvecklar sin matematiska förmåga att föra och följa resonemang” (Lpfö98/10, s.10). 
Vi ser här en likhet mellan det som står i läroplanen och det som Doverborg och 
Pramling Samulesson (2004) skriver om angående att para ihop och sortera sina 
kläder eftersom barnen då måste föra och följa ett resonemang.  

 

3. Metod  

I denna del beskriver vi vilken metod vi valde att använda oss av i undersökningen 
och varför. Vi redogör därefter vilket tillvägagångssätt vi haft, vilka urval vi gjort samt 
hur vi tagit del av de forskningsetiska reglerna.  

3.1 Vetenskaplig inriktning  

3.1.1 Kvalitativ ansats  

Vårt syfte är som tidigare nämnt att får en djupare förståelse av förskollärares 
förhållningssätt till matematiken och användningen av matematiken i förskolan. För 
att ta reda på våra frågeställningar har vi valt att använda oss av en kvalitativ ansats. 
Staffan Stukát (2011) menar att en kvalitativ studie handlar om att tolka och förstå 
resultaten av undersökningar samt upptäcka och beskriva vilka centrala begrepp som 
finns representerat i det studerande området. Vi har valt att göra undersökningen och 
tolka resultatet utifrån denna metodologiska ansats. Vår metod är djupintervjuer som 
vi utförde med verksamma förskollärare från två olika förskolor, en traditionell med 
avdelningar samt en med hemvister. Vi valde att göra intervjuer för att få en klarare 
syn på förskollärarnas förhållningsätt till matematiken i förskolan och hur de själva 
beskriver hur de arbetar med den. 

Vi valde att arbeta med kvalitativ intervjumetod då vi i möte med informanterna 
skulle kunna ställa utvecklande frågor kring våra frågeställningar. Djupintervjuer ger 
förskollärarna större utrymme att själva beskriva med egna ord hur de ser på 
matematiken i förskolan. Cato R.P. Bjørndal (2005) menar att fördelen med 
intervjuer är att samtal är bästa sättet för att ta del av andra personers tankar och 
upplevelser. En annan fördel med intervjuer är flexibiliteteten då man snabbt kan 
ställa följdfrågor eller klara ut eventuella missförstånd.  

3.2 Undersökningsmetod  

Vi kommer här att beskriva och redogöra för motiven med vår undersökningsmetod. 
För- och nackdelar med vårt metodval kommer även att lyftas fram.  

3.2.1 Intervjuer  

Vi har använt oss av öppna intervjufrågor utan några förutbestämda svarsalternativ. 
Stukát (2011) menar att fördelen med att använda öppna intervjufrågor är för att man 
får mer nyanserade svar och vi som intervjuare kan ställa följdfrågor och genom detta 
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få svar på allt som vi är intresserade av. Genom att ställa följdfrågor kunde vi gå mer 
på djupet i våra frågeställningar. 

3.3 Avgränsningar och urval  

I urvalsprocessen inför intervjuerna valde vi att använda oss av strategiska urval. Vid 
ett strategiskt urval väljer man antingen verksamheter som har samma egenskaper 
för att se utmärkande ting för just de verksamheterna eller de verksamheter som 
skiljer sig mycket från varandra för att få stor bredd i undersökningen (Stukát, 2011). 
Vi valde strategiska urval då vi intervjuade åtta stycken förskollärare i åldrarna 32-
58år. Alla intervjuade var kvinnor med olika stor yrkeserfarenhet. De åtta 
förskollärarna har arbetat med barn från ett till fem år även om de nu var på 
åldersindelade avdelningar. Intervjuerna skedde på två olika förskolor. Syftet med 
urvalet var att se om det fanns några skillnader och likheter, med arbetet kring 
matematiken, mellan förskolorna. Alla förskollärarna svarade på samtliga frågor 
fastän några lite kortare och några längre sammanställningar. Alla intervjuer gjordes 
individuellt.  

I undersökningen ingick, som tidigare nämnt, två stycken förskolor. Vi tog kontakt 
med förskolorna genom att gå dit och presentera oss samt lämna över ett missivbrev 
till samtliga avdelningar. Enligt Stukát (2011) kallas det tillvägagångssättet, 
uppsökande intervjuer. . Vi kontaktade sedan förskolorna fyra dagar efter besöket för 
att fråga om de fanns något intresse av att delta i vår studie.  

3.4 Genomförande  

När de tillfrågade förskollärarna tackat ja till att medverka i studien började vi med 
att planera in intervjutillfällena med de åtta förskollärarna. Intervjuerna skedde 
under två veckors tid. 

Intervjuerna hölls i konferensrum vilket var skönt eftersom det inte blev något 
avbrott under intervjuerna. Stukát (2011) menar att miljön där intervjun sker ska 
vara om möjligt helt ostörd och upplevas som trygg för alla inblandade. Intervjuerna 
spelades in med bandare för att inte missa några väsentliga delar i förskollärarnas 
svar.   

Efter att intervjuerna var genomförda samlade vi ihop materialet och transkriberade 
intervjuerna. Vi transkriberade materialet som vi tagit del av för att underlätta 
sammanställningen av intervjuerna. Bjørndal (2005) skriver att det kan vara 
tidskrävande att transkribera hela intervjuer. Vi valde att istället ta ut de delar i 
intervjuerna som vi ansåg extra relevanta för vår undersökning. När vi analyserade 
resultatet letade vi efter centrala begrepp som återkom i samtliga intervjuer, 
exempelvis vardagsmatematik och det pedagogiska arbetet kring matematik. När vi 
hittade diverse begrepp valde vi att dela in dem i olika färgkoder för att enklare 
kunna skilja dem åt när vi sedan skulle skriva in allt i arbetet. Vi valde sedan att 
tematisera resultatet för att lättare synliggöra dessa begrepp. Fördelen som vi såg det 
med att transkribera intervjuerna var att vissa aspekter blev mer tydliga vilket 
Bjørndal (2005) tar upp som en vinst med att göra transkribering.  
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3.5 Forskningsetiska principer  

3.5.1 Informations- och samtyckeskravet 

De tillfrågade ska enligt informations- och samtyckeskravet informeras om studiens 
syfte men också att medverkan är frivillig och att de när som helst får avbryta sitt 
deltagande (Vetenskapsrådet, 2002). När vi tog kontakt förskolorna tog vi hänsyn till 
informations- och samtyckeskravet och informerade de tillfrågade om hur det hela 
låg till.  

3.5.2 Konfidentialitetskravet 

 Vid kontakt med respektive förskola var vi noga med att poängtera att allting är 
anonymt och behandlas därefter. Vetenskapsrådet (2002) skriver att alla 
medvekande ska vara informerade att all information behandlas konfidentiellt och att 
det inte i undersökningen går att identifiera informanterna. För enkelhetens skull har 
vi namngett förskollärarna. Namnen är dock fingerade.  

3.5.3 Nyttjandekravet 

Enligt nyttjandekravet får den insamlade informationen bara användas för 
forskningsändamål, det får inte utlånas eller utnyttjas för icke-vetenskapliga syften 
eller kommersiellt bruk Forskningsrapporten är dock tillgänglig för tidningsartiklar, 
läroböcker med mera Vetenskapsrådet, 2002). Informanterna är vid intervjun även 
informerade om detta.  

4. Resultat  

I detta avsnitt kommer en sammanställning av de åtta intervjuerna presenteras. 
Avsnittet kommer att delas in i tre rubriker, 1 tendenser i förskollärarens 
förhållningssätt till matematik i förskolan, 2 matematik som en del av vardagen och 
dess förutsättningar, 3 synliggörandet av vardagsmatematiken. Vi valde att dela in 
i de rubrikerna för att tydliggöra och skilja på olika teman som blev synliga i 
intervjuerna. Sammanställningen av de olika teman som framgår i 
resultatpresentationen är resultatet av vår analys.  

I resultatet använder vi oss av fingerade namn på informanterna. Namnen är; Anna-
Karin, Eva, Mia, Liselott, Andrea, Ann, Cilla, Marie.  

4.1 Förutsättningen för matematikundervisning i förskolan 

De åtta förskollärarna som blev intervjuade var som vi såg, i sammanställning av 
resultatet, i regel positivt inställda till matematik i förskolan då flertalet påstår sig 
aktivt arbeta med att introducera matematik för barnen. Eva menade dock att det var 
en stor uppgift att synliggöra matematiken för barnen och få dem att förstå nyttan av 
att använda matematik. Det är viktigt att förskollärarna är engagerade och 
närvarande för att skapa bra matematikaktiviteter för barnen.  

Anna-Karin nämnde att det skulle vara roligt, enkelt, intressant, utforskande och 
givande med matematik i förskolan. Vi ser här likheter med det som andra 
förskollärare menade när de uttryckte sig att matematiken ska ske på ett lustfyllt sätt. 
Samtliga förskollärare ansåg att en av de viktigaste förutsättningarna för att lyckas få 
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barnen intresserade och inspirerade är att som förskollärare vara positivt inställda till 
matematikundervisningen.  

Flertalet av förskollärarna ser matematiken som något lustfyllt och lärorikt där både 
planerade aktiviteter men även spontana tillställningar kan skapas. Cilla pratade 
också om att förskolan lägger grunden för barns fortsätta utveckling i skolan och att 
glappet dem emellan måste minska samtidigt som förskolan inte får bli allt för 
skolifierad så att leken glöms bort. Hon menade att barn ska få vara barn så länge 
som möjligt men att samtala och introducera bland annat matematiken i barnens 
vardag gör dem bara gott menar hon. 

 

Mia, 32år talar om vikten av att ha tillgång till material i undervisningen; 

”En god förutsättning… Ja jag anser att det är viktigt att barnen får 
tillgång till bra material som man kan samtala om med barnen.  Men 
även vilket syfte jag som pedagog har med materialen är viktigt att få 
fram.” (Mia, 32år)   

I citatet ovan beskriver Mia vikten i materialens tillgänglighet samt att materialen 
som presenteras för barnen syftar till lärande. Som vi ser det i citatet menar 
informanten att det är en förutsättning att ha tillgång till bra material i verksamheten 
och synliggöra den för barnen.  

Flertalet av förskollärarna ser på matematiken som något positivt och givanade som 
gör att barnen får en bas i matematiken redan på förskolan. Samtliga förskollärare 
nämnde att barnen ska kunna ta fram materialet själva för att experimentera och 
upptäcka olika samband inom matematik på ett lustfyllt sätt där ändå förskolläraren 
finns med som stöd i bakgrunden. Att sedan ha materialet lättillgängligt anses vara 
väldigt viktigt.  

Sammanfattningsvis formulerade flertalet förskollärare viktiga förutsättningar för 
matematik i förskolan. Exempel på framträdande sådana var; 

 Engagemang  

 Dialog/samtal  

 Materialets tillgänglighet  

 Roligt och intressant  

4.2 Matematik som en del av vardagen  

Mia och Ann var överens om att matematikundervingen på förskolan har förändrats 
och att det blivit ett mer medvetet tänk om förskollärarens roll att integrera 
matematiken i barnens vardag. Vi lade märke till att samtliga förskollärare i något 
avseende beskrev matematiken som något som återfinns överallt i 
förskoleverksamheten. Matematiken är i princip allting runtomking oss hela tiden. 
Mia nämnde bland annat att matematiken förekommer under dukning och vid 
måltiden då det räknas tallrikar och glas så att det räcker till alla. Ann säger att 
matematiken i förskolan i stort sätt är allt som vi är omgivna utav hela dagarna. Vi 
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räkna tallrikar och glas med barnen samt allt som rör sig i förskolans vardag. Hon 
menade att allting sker i kommunikation mellan förskollärare och barn.   

Genom att tydligt visa hur man kan använda matematiken på olika sätt i vardagen 
såsom i affären eller under utomhusvistelser samt påvisa att barnen själva använder 
matematik när de leker i den fria leken blir matematiken mer konkret för barnen. 
Precis som Ann menade Cilla, Marie, Andrea och Anna-Karin att samtalen 
förskollärare – barn emellan är väldigt viktigt. De menade att det är viktigt att 
ständigt ha en kommunikation med barnen för att de ska få en förståelse för hur de 
kan använda sig av matematiken som ett redskap i vardagen. Cilla säger att under 
aktiviteter med gruppen för de en diskussion med barnen, på så sätt får de veta om 
nått barn inte förstått och hjälper barnet utifrån det. 

Liselott nämnde att allting inte bara handlar om siffror. Matematiken blir synlig 
under till exempel påklädning, förutsättningen för det är dock att förskolläraren hela 
tiden för en dialog med barnet. Barnet lär sig då parbildning och att räkna antal, 
exempelvis två strumpor, en mössa, två skor och så vidare.  Hon menade att allting i 
vardagen handlar om matematik och likaså på förskolan med barnen, vid samlingen, 
maten, i samtal, och för att inte glömma i barnens lek. Hon menade också att 
vardagsmatematiken är det centrala i förskolan och att de arbetar väldigt mycket med 
att integrera matematiken i barnens vardag.   

”Att dela frukt, räkna kroppsdelar, vid på- och avklädning, rim och 
ramsor samt musik och rörelse anser jag var begrepp som förknippas 
med matematik i förskolan. Vardagsmatematik är något som används 
flitigt genom att koppla samman och benämna olika begrepp vid till 
exempel situationer som nämnts ovan” (Liselott, 49år) 

I ovanstående citat beskriver Liselott det pedagogiska arbetet på förskolan. Hon 
pratar om vilka vardagssituationer som matematiken förekommer på i förskolan 
samt att vardagsmatematiken är något de använder sig av väldigt mycket.  

4.3 Synliggörande av vardagsmatematiken 

Arbetssättet som förskollärarna använder sig av i verksamheten för att integrera och 
arbeta med matematik skiljer sig inte så mycket åt mellan de olika informanterna. 
Matematik i vardagssituationer som vid exempelvis fruktstunden återkom i flertalet 
av förskollärarnas berättelser. Andrea pratade också om att fruktstunden innehåller 
matematiska begrepp som till exempel att dela lika mellan kompisarna, ett halvt 
äpple eller en fjärdedel banan. Hon pratade även om på- och avklädning där hon 
nämnde, parbildning (strumpor, skor) och antal. Under intervjuerna lade vi märke 
till andra tillfällen där matematiken påstås förekomma, under exempelvis lek med 
rim och ramsor samt vid musik och rörelse där begrepp som över, under, på, bakom, 
framför, bredvid kan benämnas extra. Marie och Andrea menar att 
vardagsmatematiken är något som de försöker ta tillvara på så gott de går och 
försöker ha i bakhuvudet, som till exempel vid situationer som nämnts ovan om på- 
och avklädning och fruktstund.  Marie säger att genom att samtala med barnen under 
deras fria lek kan matematiken synliggöras direkt i leken vilket kan få barnen att 
medvetet börja tänka och reflektera. Men även genom foton och pedagogisk 
dokumentation såsom bilder och citat från barnen som föräldrar, pedagoger samt 
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barnen själva kan ta del av i barnen pärmar. Att använda sig av väggarna och sätta 
upp allting som skapats för att göra matematiken synlig (Marie, 32år)  

Andrea säger att de har en ”siffer-orm” på golvet, siffror på väggarna. Finns gott om 
spel och pussel som är tillgängliga för barnen. Spelar mycket kort-spel med de äldre 
barnen. De har även tagit in böcker som innehåller matematik och de diskuterar 
kring böckernas innehåll med barnen. Barnen får vara med och dela och samtala 
kring frukter och dess storlek och barnen får mäta sig och jämföra varandras längder. 
Att samtala med barnen är viktigt i vårt arbete. (Andrea, 37år) 

Marie och Andrea beskriver hur man kan synliggöra matematiken i förskolan för 
både barn, föräldrar samt förskollärarna själva. De nämner vardagsmatematiken som 
en del i det pedagogiska arbetet för att synliggöra matematiken.  

Några av förskollärarna (Liselott, Anna-Karin, Andrea) nämner att de har siffror som 
sitter på väggar, tak och fönster i olika rum för att integrera matematiken för barnen. 
De menar dock att det är viktigt att förskolläraren samtalar med barnen och kopplar 
till siffrorna så att barnen får konkreta exempel och själva vet vad de kan använda 
siffrorna till. Ann nämner att barnen själva radar upp bilar, mjuka klossar, 
kaplastavar och räknar antalet. Under den fria leken skapas dock mycket 
inlärningssituationer inom matematik som förskollärarna ofta missar, enligt Ann. 

Samlingarna är något som vi såg att flertalet av förskollärarna kopplar samman med 
matematiken då de tillsammans med barnen räknar vilka barn som är närvarande 
och vilka som är borta. Mia nämnde att de enbart räknade antal barn men inte 
återkopplade så mycket mer till det, medan Anna-Karin drog ett streck på en tavla för 
respektive barn så att barnen fick se på ett konkret sätt hur många barn som var på 
förskolan. Eva beskrev att de hade gjort små klippdockor som skulle representera alla 
barnen, varje barn fick gå och sätta upp sin docka på ”förskolan” som var ett 
klipphus.  Liselott säger i intervjun att de tillsammans med barnen diskutera kring de 
olika begrepp som barnen möter i sin vardag kan man synliggöra matematiken mer, 
till exempel under samlingen har de en matematikpåse som de använder sig av. I 
denna påse innehåller olika former och färger som de diskuterar tillsammans med 
barnen. Oftast är det flera av samma form så får barnen räkna hur många av samma 
form det finns. Inte enbart under samlingen som de synliggör matematiken utan även 
när de sitter och spelar spel eller pusslar med barnen som de för en ständig 
konversation om olika matematiska begrepp. Nyligen har de börjat spela kortspel 
med de äldre barnen med matematiskt syfte.  Då får de para ihop med färg och bild.  

Liselott hur matematiken kan synliggöras på olika sätt, till exempel genom 
matematikpåse, spel samt pussel. Hon nämner också att barnen får utöva sina 
matematiska färdigheter och även utveckla dem i form av att räkna. Flera av 
förskollärarna poängterade även vikten av att synliggöra matematiken för både 
föräldrar och barn, detta utförs dock på skilda sätt. Några tillfällen där Anna-Karin 
menar att de gör matematiken synlig för såväl barn som föräldrar är genom; foton, 
dokumentation i loggböcker, berätta för föräldrar vid samtal, i tamburen och vid 
föräldramöten.   
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5. Fördjupad analys – att motivera syftet med matematiken i 
vardagen 

I detta avsnitt kommer vi att djupare analysera det resultat som vi fått fram genom 
intervjuerna. Vi kommer att redogöra analysen med förskollärarens förhållningssätt, 
miljö och material som utgångspunkt. Genom dessa utgångspunkter anser vi att vi får 
en koppling till vårt syfte och våra frågeställningar.    

 

5.1 Förutsättningen för matematik i förskolan  

Flertalet av förskollärarna var positivt inställda till matematiken i förskolan och 
menade att det är en förutsättning för att lyckas få barnen intresserade av 
matematiken. De menade att det är viktigt att de själva är engagerade och hela tiden 
är i kommunikation med barnen.  

Något som vi kunde se var att det var tydligt att både förskolelärarna och den teori vi 
tagit del av poängterar miljöns betydelse för barns matematiska utveckling 
(Doverborg och Pramling Samuelsson, 2004). Flertalet av informanterna menade att 
förskolans miljö kan användas som en del av introduktionen av matematiken för 
barnen. De nämnde bland annat siffror på väggar och fönster. Andrea berättade att 
de tagit in böcker med matematiska innehåll som de läste och samtalade kring med 
barnen. Doverborg och Pramling Samuelsson (ibid) menar att förskolans miljö är lika 
viktig som förskollärarens roll. Enligt författarna måste man som förskollärare vara 
medveten om hur barnens fysiska miljö ser ut och se till så att det finns material som 
utvecklar deras matematiktänk. Författarnas påståenden stämmer här överens med 
informanternas syn på miljöns och materialens betydelse för barnets 
matematikutveckling.  

Samtliga informanter tryckte extra på behovet av undervisningsmaterialens 
lättillgänglighet. De ansåg att det var viktig så att barnen själva skulle kunna 
experimentera och använda sig av det i sin fria lek. Förskollärarna menade att leken 
ska ses som ett redskap till barnens inlärning och förståelse för matematik eftersom 
det är under leken som barnen på ett konkret sätt får utöva sina matematiska 
färdigheter. Ett citat från Mia styrker betydelsen av bra material på förskolan. Hon 
anser att det är viktigt att barnen får ta del av bra material som leder dem framåt i sin 
matematikutveckling, hon menar dock att det är viktigt att förskollärarna har ett syfte 
med materialen som presenteras. Informanternas syn på materialen överensstämmer 
med det som Doverborg och Pramling Samuelsson (2004) skriver. Författarna menar 
att det är viktigt att allt material finns lättillgängligt så att barnen själva hittar saker 
och ting. Vi ser även en likhet i det som informanterna säger ovan angående leken 
som redskap för barns lärande av matematik samt det som Doverborg och Pramling 
Samuelsson (2004) tar upp om lekens betydelse. Författarna menar att barnen 
genom leken erfar matematiska symboler på ett konkret sätt. Det räcker inte enbart 
med ord när en förskollärare ska presentera något, genom att visa med konkreta 
föremål underlättar det barnens förståelse för matematiken.   

5.2 Vardagsmatematiken som en del av förskoleverksamheten  
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Samtliga förskollärare nämnde att matematiken finns överallt i barnens vardag. De 
berättade även hur de arbetar med att integrera matematiken för barnen. 
Förskollärarna återkopplade ständigt matematiken till vanliga vardagssituationer 
såsom fruktstund, på- och avklädning, dukning, sångstund samt barnens lek. De 
menade också att matematiken träder fram i vardagssituationer och att barnen 
utvecklar en förståelse för matematiken i dessa sammanhang. I likhet med 
informanterna beskriver Doverborg och Pramling Samulesson (2004) att det är 
under till exempel påklädning som barnen får möjlighet att använda sig av 
matematiken i form av att para ihop och sortera klädesplagg. Både D. och P.S. och 
informanterna menar dock att det inte räcker med att barnen vistas i en matematisk 
miljö, det krävs att förskollärarna för en dialog med barnen för att det ska ha någon 
matematisk mening. 

I vardagssituationer menar flera informanter att barnen möter olika matematiska 
begrepp såsom dela lika, på, över och antal. Likaså skriver Heiberg- Solem och Kristi 
Lie- Reikerås (2004) om vanliga förekommande begrepp hos barn och menar att 
jämförelseord är grundläggande för barnen när skillnader och likheter ska beskrivas, 
såsom längd och ålder. Författarna skriver om matematiska begrepp såsom högst, 
längst, bredast och tyngst. Både informanterna och författarna lyfter upp betydelsen 
av att lära barnen de olika grundbegrepp som matematiken erbjuder i barnens vardag 
eftersom barnen möter dessa begrepp dagligen. Vikten av att förstå innebörden av 
begreppen blir därmed väldigt viktiga.   

Några av förskolläraren nämner även hur de förberett material för att intressera och 
locka barnens lust att lära sig matematik. Exempelvis genom spel, pussel samt bygg 
och konstruktion. Det är viktigt enligt flertalet av förskollärarna att samtala och 
synliggöra på ett konkret sätt var matematiken finns. Barnen har även tillgång till 
matematiken genom sin egen fria lek, när de leker med bilar eller bygger med klossar. 
Både informanterna och Doverborg och Pramling Samuelsson (2004) påvisar att 
barn behöver mer konkreta exempel för att förstå matematiska symboler. Det räcker 
inte att förskolläraren berättar, barnet lär sig genom att uppleva händelsen på ett 
konkret sätt.  

Vardagsmatematiken i helhet är ett begrepp som ständigt återkom under 
intervjuerna. Ett flertal av de intervjuade förskollärarna ansåg att synliggörandet av 
matematiken för barnen är väldigt viktig. Informanterna menade att exempelvis 
dukningen blir ett tillfälle att få in matematiken som en naturlig del i den 
pedagogiska verksamheten. Vid räkning av tallrikar och glas utövar barnen 
matematik i vardagen. Eva nämner att de hela tiden för en dialog med barnen under 
aktiviteter och att det är en nödvändighet för att barnen ska kunna få en meningsfull 
lärandesituation. Doverborg och Pramling Samuelsson (2004) tar upp ett exempel 
om dukning och menar att flertalet förskollärare tar för givet att barnen lär sig 
matematik per automatik när de får vara med och duka. Vi såg däremot att de lärare 
vi intervjuade inte tog det förgivet, utan snarare reflekterade kring förutsättningarna 
för att synliggöra matematiken. Det är viktigt att samtala med barnen och ställa 
matematiska frågor till dem, såsom; hur många tallrikar behövs för att det ska räcka 
till alla? Vi ser här att förskollärarnas erfarenheter av vad villkoren för 
matematikundervisning är överensstämmer med Doverborg och Pramling 
Samuelsson (2004) teori.  
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6. Diskussion  

Utgångspunkten med arbetet var att få en fördjupad förståelse av vad förskollärare 
anser vara viktiga förutsättningar för matematik i förskolan, samt hur de gör för att 
synliggöra och arbeta med matematiken i verksamheten. Efter de gjorda intervjuerna 
kunde vi se ett tydligt samband mellan vardagen och matematiken då samtliga 
informanter pratade om vardagsmatematikens viktiga betydelse för barns 
matematikutveckling. Utifrån intervjuerna anser vi att vi nått vårt syfte och fått svar 
på våra frågeställningar.  

Slutsatserna som vi har dragit är att: 

 Informanterna trycker extra på undervisningsmaterialens betydelse för 
matematik i förskolan. De menar att förutsättningarna för matematik i 
förskolan till stor del är materialen och dess tillgänglighet samt förskollärarens 
förhållningssätt gentemot matematiken. 

 Det pedagogiska arbetet med matematiken sker genom vardagssituationer 
som till exempel dukning, fruktstund, på- och avklädning. Det är exempel på 
tillfällen som informanterna anser att de tar tillvara på för att konkretisera 
matematiken för barnen. 

 Informanterna synliggör matematiken genom barnens erfarenhetsvärld och 
dess omgivning, vikten av matematik i förskolan blir då blir mer tydlig för 
barnen. Synliggörandet sker bland annat genom dokumentation och bilder 
samt ständig kommunikation med barnen.  

Vi kom fram till att förskollärarnas svar på respektive förskola hade mer likheter än 
skillnader mellan varandra. Vi kunde inte se någon direkt skillnad mellan 
förskollärarnas svar utan det som vi kunde se var att de hade en samstämmighet. Alla 
pratade om vardagsmatematiken som något naturligt i förskolan och nämnde vikten 
av att konkretisera matematiken med hjälp av vardagssituationer såsom fruktstund, 
samling och dukning. Utifrån resultat och analys i vårt arbete ser vi att det är 
betydelsefullt att förskolläraren själv har en positiv inställning till matematiken och 
ser det som något användbart och betydelsefullt för barns fortsatta lärande. Barns 
första intryck av matematiken sker i förskolan därmed är det även viktigt att 
förskolläraren utvecklar barnens lust att lära och nyfikenhet. 

Samtliga informanter var positivt inställda till att synliggöra matematik i förskolan 
och betraktade den som att den hela tiden är närvarande i vardagen. Majoriteten 
ansåg därmed att de använde sig av vardagsmatematiken i form av till exempel 
dukning, på- och avklädning etcetera. Att introducera matematiken på ett konkret 
sätt, såsom exemplen ovan angående dukning och på- och avklädning, tycker vi är 
mycket givande eftersom det är de vardagstillfällena som barnen möter i sin vardag. 
Vi anser att det är bra att konkretisera matematiken i deras erfarenhetsvärld. Det 
som är viktigt under de olika lärandetillfällena är dock att förskolläraren hela tiden 
för en konversation med barnet vilket också informanterna nämner. Även den 
litteratur vi tagit del av poängterade vikten av att hela tiden föra en dialog med 
barnen. Utan en dialog med barnen kan barnen inte ta till sig de matematiska 
begrepp som behövs i dessa sammanhang och det finns därmed ingen matematisk 
mening med tillfället.  
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De förskollärare som vi intervjuade hade, som tidigare nämnt, en positiv inställning 
till matematik i förskolan och inget negativt alls att säga, kan det finnas någon hake? 
Kan det vara så att förskollärarna sade vad de trodde att vi ville höra och egentligen 
inte beskrev sin sanna syn på matematiken. Kan det annars vara så att förskollärarna 
har ett sådant tryck från skolledningen att de måste ha en positiv inställning eller kan 
det finnas flera andra faktorer som påverkar och vad kan dessa faktorer vara? Det kan 
självklart också vara så att vi fick kontakt med förskollärare som faktiskt brann för 
ämnet eller åtminstone hade en positiv bild av matematik och ansåg det viktigt för 
barnen.  

6.1 Vidare forskning 

Det hade varit intressant att med vidare forskning göra ett större arbete om 
matematik i förskolan genom att intervjua barn och föräldrar för att ta del av deras 
syn på matematik i förskolan. Anser föräldrarna att matematik i förskolan som 
nödvändig? I vilken utsträckning i sådana fall? Hur upplever barnen matematik?   
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Bilaga 1 

Missivbrev 

HEJ!  

Vi är två lärarstudenter som heter Elin Söderroos och Susanna Teurajärvi. Vi 
går sista terminen på Mälardalens högskola och skriver under denna termin 
examensarbete där vårt område som vi valt att arbeta med handlar om 
matematik i förskolan.  

Syftet med studien är att bidra med en djupare förståelse av pedagogers syn på 
matematiken genom intervjuer med verksamma lärare. 

Att vi valt att höra av oss till er är för att ni pedagoger är de viktigaste i barns 
lärande och dessutom väldigt viktiga i vårt arbete. Vi skulle därmed vara 
tacksamma om ni ville vara med på en intervju och delta med era erfarenheter 
i vårt examensarbete. De pedagoger som deltar kommer vara anonyma i 
arbetet. Då vi inte vill missa viktiga aspekter under intervjuerna kommer vi att 
spela in samtalet samtidigt som vi antecknar. Efter avslutat arbete får ni mer 
än gärna ta del av vår studie där ni förhoppningsvis deltagit med era 
erfarenheter. 

Om ni har några frågor och funderingar så får ni gärna kontakta oss eller vår 
handledare.  

Med vänliga hälsningar Elin Söderroos och Susanna Teurajärvi  

 

Elin Söderroos  

Tel: 070-576 57 35 

Mail: ess09002@student.mdh.se 

Susanna Teurajärvi  

Tel: 076-868 89 28 

Mail: sti09001@student.mdh.se 

 

Jonas Nordmark (handledare)  

Mail: jonas.nordmark@mdh.se 

Bilaga 2 

Intervjufrågor  

mailto:ess09002@student.mdh.se
mailto:sti09001@student.mdh.se
mailto:jonas.nordmark@mdh.se
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1. Vilken yrkeserfarenhet har du? 

2. Har du under arbetet gått någon fortbildning inom matematik 

3. Skulle du kunna säga vad du anser vara de viktigaste förutsättningarna för en 
bra matematikundervisning? 

4. Skulle du kunna definiera olika begrepp som du förknippar med 
matematiken? 

5. Hur ser du på matematik i förskolan?  

6.  Arbetar ni med att synliggöra matematiken här på förskolan?  

- Om ja; Hur? 

7. Under din tid som pedagog, har matematikundervisningen förändrats något?  

- Om ja; Hur? 

8.  Vardagsmatematiken som arbetssätt, är det något som ni använder er av? 

- Om ja; Hur? 


