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Syftet med denna studie var att utforska förskollärares perspektiv på arbetet med 
matematiken i förskolan. Studien har utforskat hur förskollärare arbetar med 
matematik för att tillvarata, synliggöra och främja barns lärande och utveckling i 
förskolans verksamhet. Detta är en kvalitativ studie där sex stycken förskollärare 
intervjuats för att ta reda på deras perspektiv kring arbetet med att synliggöra och 
tillvarata matematik för att främja barnens lärande och utveckling. Resultatet visade 
att matematiken har en naturlig del i förskollärares vardagsarbete och att 
matematiska begrepp var en central del i barns lärande och utveckling i matematik. 
Att skapa möjligheter att uppleva matematik på ett positivt sätt har förskollärarna 
uttryckt som betydelsefullt. Förskollärarna i studien har beskrivit att barnen redan i 
förskolan kan ges förutsättning till ett lustfyllt lärande i matematik som grund för 
vidare lärande. Slutsatser som kan ställas utifrån denna studie är att en medvetenhet 
kring arbetet med matematik i förskolan är viktigt för att främja barns lärande och 
utveckling i matematik.  
 
 
 
_______________________________________________ 
Nyckelord: Matematik, förskola, utveckling och lärande.  
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1 Inledning 
 

I denna studie har förskollärares perspektiv lyfts fram kring deras arbete med 
matematik på förskolan. Intervjuer har utförts med förskollärare på en förskola för 
att undersöka deras arbete utifrån hur de synliggör matematiken i verksamheten 
samt hur förskollärarna arbetar för att tillvarata matematik på ett lustfyllt sätt. 
Studien har även syftat till att undersöka förskollärarnas arbete för att främja barns 
utveckling och lärande i matematik.  
 
Läroplan för förskolan, Lpfö98/2010 (Utbildningsdepartementet 1998/2010) skriver 
fram att förskollärare kan lägga grunden för livslångt lärande och detta inkluderar 
kunskaper inom matematik. Barn behöver ges möjlighet att utveckla en förståelse för 
matematik och utveckla matematiskt tänkande. I förskolans läroplan beskrivs 
matematik som en del av förskolans arbete och stävandemål.  
 
Studien valdes att utföras på grund av matematikarbetets betydelse i förskolan och 
vikten av att barn från tidiga åldrar ges möjlighet att upptäcka matematiken. Det 
framgår av både litteratur och förskollärarnas utsagor att matematik är något som 
barn tidigt kan utveckla kunskap kring. Dahl och Rundgren (2004) beskriver att det 
nyfödda barnet har grunden för matematiskt tänkande inom sig. Även Olsson (2013) 
menar att det är av vikt att arbeta med matematik tillsammans med barn redan i 
tidiga åldrar. 
 

”Jag ser inga begränsningar för hur mycket man kan jobba med matte. 
Det som är spännande är att barnen har intresse och tycker att matte är 
roligt”   Ur Förskollärarnas Utsagor 

 
 
I studien har arbetet med positiv och lustfylld matematik varit en central del. 
Förskollärare i förskolan kan arbeta med matematik på ett lustfyllt sätt för att ge barn 
möjlighet att utveckla en positiv inställning till matematik, menar Olsson (2013). Att 
skapa positiva upplevelser av matematik är av stor vikt för att främja barns lärande 
och utveckling. 

1.1 Syfte 

Syftet med studien är att undersöka hur matematiken synliggörs för barn i förskolans 
verksamhet samt studera hur matematiken tillvaratas i det dagliga arbetet. Studien 
syftar även till att undersöka förskollärares föreställningar kring arbetet med 
matematik i förskolan för att främja barns lärande och utveckling inom matematik i 
förskolan.  
 

1.2 Forskningsfrågor 

 

 Hur synliggör och tillvaratar förskollärare matematik i de situationer som 
uppstår i förskolans verksamhet i relation till barns lärande i matematik? 

 

 Hur ser förskollärares föreställningar ut kring arbetet med matematik i 
förskolan för att främja barns lärande och utveckling i matematik? 
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2 Teoretisk bakgrund 

2.1 Matematik i förskolan 
Björklund (2012) definierar fenomenet matematik och dess utveckling utifrån ett 
behov hos människor att ordna vardagslivet. Matematiken framställs av författaren 
som ett kulturellt och socialt redskap att använda vid kommunikation. Matematik 
kan även användas som hjälpmedel vid problemlösning. Dahl och Rundgren (2004) 
lyfter fram att matematik är ett språk som kan användas vid kategorisering och för att 
redogöra för samt beskriva matematiska tankesätt och handlingar. Matematikens 
kärna är att tänka logiskt och kunna lösa problem men även att tänka metodiskt, 
kritiskt och fantasifullt. 
 
Det nyfödda barnet har grunden för matematiskt tänkande inom sig menar Dahl och 
Rundgren (2004). Det matematiska tänkandet kan vidareutvecklas hos barnet genom 
samspel i barnets omgivning. Barnets möjligheter till förmågor och färdigheter inom 
matematik beror på de erfarenheter som barnet ges möjlighet till genom personerna 
och miljön i barnets närhet.  Barn har förkunskaper i matematik innan de börjar 
skolan och i tidig ålder en vilja att räkna. Redan vid två års ålder kan de koppla en 
siffra till en specifik mängd och barn älskar att räkna antal och säga siffror. Det är 
viktigt att ta tillvara barns eget intresse att räkna och uppmuntra det fantasifulla 
tänkandet. Dahl och Rundgren lyfter fram att det är en självklarhet att matematiken 
alltid finns runt omkring barn i deras vardag. Barn idag möter fler matematiska 
begrepp och under de tidigare åren i barns uppväxt. Dockett, Harley och Perry (2007) 
belyser vikten av att i förskolan förbereda barn för skolan genom att arbeta för att 
främja matematiskt lärande och utveckling i förskolan. 
 
Dahl och Rundgren (2004) beskriver olika matematiska begrepp som finns inom 
matematiken och kan behandlas i förskolan; konstruktion, form, högt/lågt, 
rumsuppfattning, lägesord, skala, perspektiv, problemlösning, mönster, symmetri, 
avstånd, mätning, storlek, tid, tal samt antal. Dessa begrepp finns det olika metoder 
för att undersöka och arbeta med. Det kan exempelvis innebära att utföra uppgiften i 
praktiken, rita en figur, göra en tabell, lösa enklare fall först, gissa en lösning och se 
om den stämmer eller finna ett mönster. Lpfö98/2010 skriver fram de strävandemål 
som förskolan har. Barn kan få möjlighet att utveckla förståelse för form, rum, 
riktning, läge, antal, tid, mängder samt talbegrepp. Barn kan även utveckla förmåga 
till problemlösning ur eget och andras perspektiv. De kan ges möjlighet till reflektion, 
undersökning samt att se skillnad och samband mellan olika matematiska begrepp. 
Palmer (2011) menar att det är viktigt att förskollärare är medvetna om målen men 
samtidigt fånga barns intresse eftersom barns intresse är en förutsättning för att 
kunna arbeta i förhållande till målen.   
 

2.2 Förskollärares uppdrag och inställning till matematik 

Olsson (2013) lyfter fram att förskollärare i förskolan bör arbeta med matematik på 
ett lustfyllt sätt för att främja barns möjligheter att utveckla en positiv inställning till 
matematik. Det är av vikt att arbeta med matematik tillsammans med barn redan i 
tidiga åldrar. Detta arbetssätt och inställning till matematik bidrar till ökad vilja att 
lära och nyfikenhet hos barn. Barn kan ges möjlighet att i meningsfulla sammanhang 
använda matematik. Förskollärare skulle kunna inta ett matematiskt perspektiv och 
upptäcka och synliggöra matematiken som finns i förskolans vardag. Olofsson (2012) 
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lyfter fram betydelsen av att förskollärare fångar matematiken vilket innebär att 
belysa matematik som uppstår i vardagssituationer i förskolans arbete. Förskollärare 
kan arbeta för att utveckla och utmana barns tankar och visa bekräftelse för barns 
matematiska utforskande. Det är även viktigt att läraren stödjer barnen till vidgning 
och fördjupning av utforskandet genom att ställa utmanande frågor. Dahl och 
Rundgren (2004) skriver att för att ge barn möjlighet att upptäcka matematiken i 
vardagen bör förskollärare synliggöra den för barn. Detta genom att sätta ord på den 
matematik de möter och utmana barn i vardagliga situationer, som exempelvis vid 
bordsdukning eller fruktutdelning. Genom att fråga barn vad de tror och sedan 
tillsammans ta reda på svaret kan barn utveckla en djupare matematikförståelse. De 
behöver själva få upptäcka hur matematiken kan ta sin form och hur matematiska 
beräkningar kan utföras. För att ge barn förutsättning att ta till sig och lära sig nya 
matematiska begrepp behöver de få möjlighet att erfara matematik i realistiska 
situationer. Detta för att kunna relatera till begreppen och utveckla en förståelse. 
Barn kan även ges möjlighet att själva beskriva sina tankar kring hur de utför sina 
matematiska beräkningar.  
 
Doverborg och Pramling Samuelsson (2007) beskriver att förskollärare kan använda 
så kallade matematikglasögon för att upptäcka hur mycket matematiska fenomen 
som faktiskt finns i förskolans vardag. Författarna belyser att matematiska fenomen 
är en del av exempelvis barns lek, rutinsituationer och aktiviteter. Förskollärare 
behöver inta barns perspektiv och vad barn uppfattar som matematik. Det är 
betydelsefullt att förskollärare upplever barns perspektiv tillsammans med barn och 
benämner matematiska begrepp för att möjliggöra delaktighet för barn i den 
matematiska världen. Allt eftersom kan barn utveckla kunskap om de matematiska 
begreppen så att de är införlivade hos barn själva och barn utvecklar successivt en 
större delaktighet. Gottberg och Rundgren (2006) belyser betydelsen av att 
förskollärare sätter ord på matematiska begrepp eftersom barn behöver begreppen 
som redskap i sitt utforskande och upptäckande av matematiken. Berggren och 
Lindroth (2004) belyser att förskollärare även behöver vara goda förebilder och 
benämna begrepp korrekt. Dahl och Rundgren (2004) förtydligar vikten av att 
benämna saker och ting vid deras riktiga namn redan tidigt som exempelvis maskros, 
tulpan och ros som alla är blommor. 
 
Gottberg och Rundgren (2006) beskriver att när barn leker är matematiken en del av 
leken och det är betydelsefullt att vuxna ger barn i förskolan möjlighet till en positiv 
upplevelse och relation till matematik. Häggström (2012) menar att förskollärare kan 
arbeta med olika matematikuppdrag där barn ges möjlighet att uppleva matematiken 
på ett lustfyllt sätt. Uppdragen kan presenteras genom en matematikkalender där 
barn får ett uppdrag varje dag som exempelvis att mäta avstånd. Detta belyser även 
Bergius och Emanuelsson (2008) som lyfter fram att de fått erfara att barn tycker att 
det är positivt att få matematiska uppdrag och att ta ansvar. Det som barn och 
förskollärare arbetat med och fått erfara kring matematik kan användas som 
utgångspunkt för det fortsatta arbetet. Det är av vikt att barn upplever det 
matematiska arbetet som intressant och relevant eftersom de då kan bli inspirerade 
att vara aktiva i arbetsprocessen. Förskollärare som uttrycker entusiasm när det 
gäller barns arbete, tankar, idéer och förslag betonar samtidigt en positiv inställning 
till matematiken. Det är betydelsefullt att förskollärare visar en uppmuntrande 
inställning inför barns kreativa och nyfikna uttryck. Detta eftersom det ger barn 
förutsättning och mod att utforska nya matematiska områden och att ta risker. 
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Dahl och Rundgren (2004) menar att matematik kan vara entydigt för många och att 
det endast innefattar de olika räknesättens regler. Förr blev inte matematiken ofta 
presenterad på sådana kreativa sätt som idag. Det kunde vara tävlingar med vem som 
räknar fortast eller mest. Palmer (2011) beskriver sin tidigare upplevelse av 
matematik där barn skulle lära sig matematik enskilt. Barn skulle även utveckla 
matematisk kunskap i en särskild ordningsföljd för att utveckla förståelse. Idag vet 
förskollärare att matematikarbete kan ske med hjälp av vardagens inslag belyser Dahl 
och Rundgren. Gottberg och Rundgren (2006) skriver att det är av vikt att 
förskollärare är medvetna om vad de gör och har en vetskap om att det är matematik 
som de arbetar med istället för att arbeta oreflekterat efter invanda rutiner. Dahl och 
Rundgren menar att förskollärare behöver ha ett medvetet mål och veta vilket syfte 
en lek eller övning har. Barn kan även få tid till att fundera och pröva sina tankar och 
teorier. Öppna frågor ger barn möjlighet att söka efter kunskap som de är 
intresserade av att veta och svaren kan variera. Palmer förtydligar att det är 
berikande för förskollärare att dela med sig av sina matematiska tankar och 
kompetenser. I samtal kan förskollärare hjälpa varandra att utvecklas och ge stöd 
genom att lyfta tankar och idéer. I mötet kan nya insikter och ett lärande växa fram.  
 
Gottberg och Rundgren (2006) menar att matematiken övergår till att vara roligare 
om det ges möjlighet att utveckla en förståelse för matematiken. En stor del av vuxna 
upplever enligt författarna att de inte getts möjlighet att få arbeta med rolig 
matematik utan istället haft uppgifter som inneburit att exempelvis räkna mängder 
med tal och upprepa tabeller. Det finns en rädsla för matematik hos en stor del 
vuxna. Palmer (2011) skriver att en negativ stämpel inom matematik kan inpräglas 
och påverka synen på sig själv som matematisk. Det är möjligt att omskapa sin 
identitet och kunna se sig som matematisk. Att möta en positiv matematik borde vara 
en självklarhet men det blir inte så på grund av olika anledningar menar Berggren 
och Lindroth (2004). Barn kan med hjälp av tidiga insatser och möjlighet till varierad 
och anpassad verksamhet ges förutsättning att uppleva en positiv matematik.  
 
Dahl och Rundgren (2004) menar att barn inte får dåligt självförtroende i matematik 
om de får upptäcka och få en positiv upplevelse och inställning till matematik. Det är 
även förskollärarnas inställning till matematik som påverkar barns inställning och 
framtida lärande inom matematik. Om förskollärare upplever att matematiken är 
svår kan de minnas att matematik finns överallt och att det enkelt kan bli till lekar 
och spel. Bergius och Emanuelsson (2008) lyfter fram betydelsen av att förskollärare 
och barn har roligt när de arbetar med matematik tillsammans. Förskollärare kan ge 
barnen möjlighet att utveckla stolthet och barn ges förutsättning till insikt om att de 
utvecklar matematisk kunskap för sin egen skull och inte för förskollärares skull. 
 

2.3 Arbete med lustfylld matematik 

Lpfö98/2010 skriver fram att leken är betydelsefull för barns lärande och utveckling. 
Förskollärare i förskolan kan använda leken på ett medvetet sätt för att lärandet bör 
bli lustfyllt. Dockett, Harley och Perry (2007) menar att det mest framgångsrika 
arbetssättet för att möjliggöra lärande och utveckling i matematik är att kombinera 
barns fria lek och aktiviteter med förskollärares initierade aktiviteter. I förskolan är 
vardagen fylld av matematik vid olika aktiviteter beskriver Olsson (2013). Vid 
exempelvis av- och påklädningssituationen kan förskollärare uppmuntra barn till 
matematik genom att barn räknar exempelvis antal fingrar som fördelas i barns 
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vantar. I Lpfö98/2010 står det skrivet att lärande sker i samspel mellan barn och 
förskollärare samt mellan barn därför blir barngruppen en viktig del i barns lärande. 
Eriksson (2010) belyser hur förskollärare kan arbeta med matematik tillsammans 
med barn genom att uppmana barn att leta efter pinnar och sedan jämföra längden 
på de pinnar som de hittat. Barn kan jämföra pinnarna med varandra och uppskatta 
vilken pinne som är kortast eller längst. Förskollärare kan även uppmana barn att 
ställa hypoteser om hur lång sträcka det blir om de lägger de insamlade pinnarna 
efter varandra i en rad. Barn kan även ges möjlighet att lägga pinnarna på rad för att 
undersöka sina hypoteser. Författaren menar att denna övning ger barn förutsättning 
att träna olika begrepp såsom antal, längd, och jämförelse samt övning i att lösa 
problem sortera och mäta. Barn ges även möjlighet att utveckla kunskap kring 
jämförelseord som exempelvis kort, kortare, kortast, lång, längre, längst. Denna 
övning ger även barn ett tillfälle att utveckla lärande kring användning av lägesord 
såsom mittemellan, först, sist, bakom och framför. Begreppet tid är även en del av 
barns vardag som förskollärare kan synliggöra genom att använda ord som är 
kopplade till tid i samspel med barn menar Åslund (2010). Barns uppfattning av tid 
kan delas upp i tre kategorier vilka är känsla för tid, förmåga att orientera sig i tiden 
samt förmåga till tidsplanering dessa kan barn få möjlighet att utveckla i förskolan.  
 
Dahl och Rundgren (2004) skriver att aktiviteter som att rita bilder och teckningar är 
ett bra sätt att upptäcka matematiken. Former, mönster och symmetri kan barn 
arbeta med genom bilder som de skapat. Vid städningssituationer kan barn utforma 
system och lösningar med numrering eller bokstavsordning. Vid avdukning av bord 
kan barn reflektera kring vilken metod de kan använda sig av, den äldsta, den längsta 
eller liknande först. Exempel på frågor att fokusera på är hur böcker och nallar ska 
placeras och om de kan sitta på hyllan eller ligga i lådor. En annan fråga är då hur 
många som får rum och hur många det behöver ligga i varje låda. Lek på gungbrädan 
i lekparken kan vara ett ypperligt tillfälle att känna och uppleva olika vikter. Leta 
vinklar eller former går att göra överallt i naturen, på förskolan eller i böcker. Att rita 
kartor är även ett bra sätt för att utveckla uppfattning om hur omgivningen ser ut. 
Det innefattas en mängd möjligheter till olika matematiska problemlösningar i detta.  
 
Berggren och Lindroth (2004) menar att en förutsättning när det gäller inlärning av 
det matematiska språket och olika matematiska begrepp är att barn ges möjlighet att 
bekanta sig med begreppen. Det är utvecklande för barn att få möta synonymer samt 
vilka regler som gäller för ord som exempelvis att subtraktion kan betyda ta bort, 
minus eller skillnad. Barn kan även ges möjlighet att utveckla förståelse för att 
begreppet innebär att något behöver tas bort och att det är en regel för ordet 
subtraktion. Barn bör även ges förutsättning att träna sitt "vanliga" ordförråd för att 
kunna beskriva sina tankegångar, lösningar och kunna diskutera kring matematiken. 
Det matematiska språket kommer inte av sig självt utan barn behöver stöd för att 
utveckla detta. Olsson (2013) lyfter fram att förskollärare kan stödja barns lärande 
genom att sätta ord på och benämna matematiska begrepp. Det är betydelsefullt att 
förskollärare använder rätt matematiska begrepp tillsammans med barn för att 
främja barns lärande. Berggren och Lindroth beskriver att många matematiska 
begrepp används i vardagen och vikten av att förtydliga vad de innebär för barn för 
att främja barns möjlighet att utveckla kunskap kring begreppens betydelse. De ord 
eller matematiska begrepp som är svåra för barn kan användas i vardagen för att 
möjliggöra en tydligare bild av vad de betyder. Förskollärare kan utmana barn med 
hjälp av enkla övningar. Lägesord kan barn exempelvis utveckla kunskap kring 
genom att barn får ställa sig bredvid, framför eller under en stol. Författaren belyser 
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att barn kan ges möjlighet till konkreta uttryck först och tid på sig för att kunna tänka 
efter själva. 
 

2.4 Miljö och dokumentation för matematik 

Kärre (2013) belyser hur förskolans miljö kan ordnas för att ge barn förutsättningar 
att skapa egna mönster och strukturer inom matematik. Författaren lyfter fram 
Reggio Emilia som liknar miljön vid en tredje pedagog. Material och organisering av 
miljön kan ske med inriktning på matematik. Miljön kan ordnas på ett sätt som ger 
barn möjlighet till överblickbarhet och förutsättning att hitta det material och 
föremål som de vill ha. Förskollärare kan reflektera kring det material som finns på 
förskolan och överväga om nytt material behövs för att ge barn ytterligare möjlighet 
till utveckling av matematiskt- och logiskt tänkande samt utmaning i 
matematikutforskandet. Det finns olika material som kan användas för att utmana 
barns matematiska tänkande som exempelvis sorteringsmaterial, spel, geometriska 
former, pussel, siffersymboler och konstruktionsmaterial. Stridsman (2013) skriver 
att barn genom spel som memory utvecklar sin kognitiva förmåga och sin förmåga att 
fatta beslut som kan hjälpa barn i sin matematiska utveckling. Kärre belyser att det 
finns material att köpa och det går även att tillverka material på egen hand. Det finns 
enligt författaren en risk med en del material som är avsett för användning på endast 
ett sätt. Detta på grund av att det kan leda till ett sätt att tänka av antingen rätt eller 
fel med endast ett rätt svar. Det kan leda till att förskollärare förlorar fokus kring hur 
barn på egen hand närmar sig, använder och tänker när det gäller materialet. 
Dokumentation är viktigt i arbetet genom exempelvis texter och bilder samt 
portfoliopärmar med barns material menar Bergius och Emanuelsson (2008). 
Genom portfoliopärmarna kan förskolläraren samt barn och föräldrar följa lärande- 
och utvecklingsprocesserna. Den samlade dokumentationen utgör en bra grund för 
utvecklingssamtal och pedagogisk planering. Genom att förskollärare dokumenterar 
barns matematiska arbete på väggarna ges barn förutsättning att ta del av varandras 
matematiska tankar. Barn kan då lära av varandra i ett samlärande.  
 
Kärre (2013) lyfter fram att det numera finns ett intresse hos en stor del förskolor att 
skapa särskilda rum för matematik med matematiskt material. Författaren beskriver 
att syftet med särskilda rum för matematik många gånger är att ge barnen möjlighet 
till matematiskt utforskande i en lugn miljö. En tanke är även att förskollärarna kan 
arbeta med att dela in barn i mindre grupper och utmana barn med matematiska 
aktiviteter. Författaren anser att tänkandet med rum för matematik är positivt men 
att det finns risker med detta arbetssätt eftersom lärande inte är situationsbundet. 
Fokuseringen av matematiken som finns i de övriga rummen på förskolan kan även 
förloras. Matematiska material som syftar till matematiskt lärande kan också leda till 
förlorat fokus. Det är inte säkert att det leder till förlorat fokus på övrig matematik 
men det är av vikt att förskollärare har en medvetenhet om varför och hur de 
strukturerar materialet och miljön på förskolan. Det är betydelsefullt att förskollärare 
diskuterar tillsammans i arbetslaget. Hela förskolans miljö kan användas i det 
matematiska arbetet och barns lärande. Särskilda rum för matematik kan skapas för 
att komplettera övrig matematik som sker genom lek och aktiviteter i förskolans 
vardag. 
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2.5 Ny teknik och matematik 

Olsson (2013) skriver om att använda lärplatta i förskolan som ett didaktiskt verktyg i 
arbetet med matematik. Lärplattan kan användas som ett komplement för läroböcker 
och som igångsättare av intresse i matematiska lärandeprocesser. IKT (information- 
och kommunikationsteknik) finns som stöd för många förskolor och är ett prioriterat 
utvecklingsområde. Barn lär sig den nya tekniken snabbt. Lärplattan kan väcka 
intresse, entusiasm och samarbete hos barn samt är en öppen port till många 
aktiviteter som leder till samspel mellan barn och förskollärare. Tillsammans kan de 
leka, söka kunskap och forska kring matematiken. Olsson förklarar att det är viktigt 
att förtydliga att det handlar om lärande och varför det är viktigt för verksamheten. 
Det finns många positiva tankar kring lärplattan då den är enkel att hantera för både 
barn och förskollärare. Förskollärare bör följa utvecklingen, vara nyskapande och 
tillvarata barns kunskaper samt spegla verkligheten och samhällets teknik. Oftast är 
det okunnighet som hindrar förskollärare att använda sig av lärplatta i förskolan men 
den kan vara ett bra komplement till övriga lärandemedel.  
 

3 Metod 

3.1 Datainsamlingsmetod 

Detta är en kvalitativ studie och denna metod fokuserar på att förstå och göra 
tolkningar av resultatet och inte att använda förklaringar, generaliseringar eller 
förutsägningar som Stukát (2005) redogör för. Studien utgår även utifrån induktiv 
ansats. Detta eftersom studien grundar sig på iakttagelser av verkligheten vilket 
beskrivs av Olsson och Sörensen (2007). Detta är ofta en del av kvalitativa studier 
som denna studie.  
 
I denna studie har intervju som datainsamlingsmetod valts. Intervju har visat sig vara 
en effektiv metod att använda vid datainsamling i denna studie eftersom denna studie 
syftar till att undersöka ett komplext fenomen vilket även kan styrkas av Denscombe 
(2009). Intervjuerna har utförts utifrån personliga semistrukturerade intervjuer 
eftersom förskollärarna i studien har givits möjlighet att berätta hur de resonerar 
kring arbetet med matematik samt förutsättning att utveckla sina svar som 
Denscombe belyser. Metoden valdes för att få förskollärarnas perspektiv på arbetet 
med matematik i förskolan. Det finns med hjälp av intervjuer förutsättningar att få 
svar forskningsfrågorna och uppfylla syftet för studien. Detta genom att få nära 
kontakt med förskollärarna där de frågor som behöver svar kan ställas samt möjlighet 
att ställa följdfrågor. Metoden kan betraktas som personlig eftersom intervjuaren får 
ta del av informantens erfarenheter, uppfattningar, känslor och åsikter menar 
Denscombe. 
 
Semistrukturerade intervjuer valdes att användas för att det är en flexibel typ av 
forskningsintervju. Semistrukturerade personliga intervjuer ger förutsättningar att 
fokusera på en informant i taget utan att informanten påverkas av andras åsikter. 
Intervjufrågorna har utformats utifrån syfte och frågeställningar för att få svar på 
detta. Eftersom semistrukturerade intervjuer utförts har det inneburit att 
intervjufrågorna förberetts på förhand utifrån intresseområdet. Dock har 
ordningsföljden av frågorna bestämts på förhand eftersom frågorna stödjer och 
förutsätter varandra. Denscombe (2009) beskriver dock att semistrukturerade 
intervjufrågor inte bör följa en bestämd ordningsföljd. Under de utförda intervjuerna 
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har en förskollärare i taget intervjuats. Intervjuer är fördelaktiga för att intervjuaren 
får tillgång till mer omfattande information eftersom det går att gå in på djupet i olika 
frågor vilket beskrivs av Denscombe. Björndal (2005) förklarar att intervjuguide som 
stöd vid intervju vilket inspirerat denna studie eftersom frågorna strukturerats som 
stöd för användning under intervjun.  
 
Under intervjuerna har ljudinspelning använts för att dokumentera det insamlade 
materialet och en mängd information har varit möjlig att samla in.  
Denscombe (2009) förklarar att nackdelar med intervjuer som utförs med exempelvis 
ljudinspelning är att det kan hämma informanten eftersom det kan upplevas som en 
obekväm situation. För att förbereda de intervjuade informerades de om att 
ljudinspelning skulle användas som dokumentationsmetod. Underintervjuerna har 
även de intervjuades svar antecknats. Intervjuareffekten är något som Denscombe tar 
upp och som innebär att personer som medverkar i intervjuer kan uttrycka åsikter 
om hur man bör göra, snarare än vad de gör i verkligheten. Det finns en medvetenhet 
att resultatet kan påverkas av detta vilket kan leda till att studien inte helt och fullt är 
kopplad till det verkliga arbetet med matematik.  
 

3.2 Urval 

Denscombe (2009) beskriver bekvämlighetsurval där studenterna väljer sitt urval 
utifrån närmaste tillgångar. Detta kan underlätta forskningen eftersom det kan spara 
tid och pengar. Bekvämlighetsurval har använts i studien eftersom förskolan som 
datainsamlingen utförts på har känts till sedan tidigare. I studien har det valts att 
intervjua verksamma förskollärare i förskolan för att få svar på forskningsfrågorna. 
Detta eftersom de har relevant utbildning. I denna studie har sex förskollärare 
intervjuats på olika avdelningar. 

3.3 Databearbetning och analysmetod 

Eftersom detta är en induktiv ansats har de intervjuades uttryckta tankar och idéer 
som sammanställts i resultatet fått tala för sig självt och sedan delats in i kategorier 
och teorier som Olsson och Sörensen (2007) skriver om. Det finns en risk att 
erfarenheter, värderingar och övertygelser påverkar tolkningarna i 
databearbetningen och analysarbetet eftersom studenterna i sig är det centrala 
mätinstrumentet som Stukát (2005) och Denscombe (2009) belyser.  
 
För att analysera kvalitativa data finns det fem steg att följa som Denscombe (2009) 
beskriver vilka är förberedelse av data, förtrogenhet med data, tolkning av data, 
verifiering av data och presentation av data. Under analysarbetet har de olika stegen 
utförts utan särskild ordning. Förberedelse av data har utförts genom att lyssna på 
ljudinspelningen och ta del av anteckningarna. Under databearbetningen valdes det 
att dela in det insamlade materialet utifrån intervjufrågorna. För att få en 
förtrogenhet med studiens data har anteckningarna lästs och ljudinspelningarna har 
lyssnats på vid upprepade tillfällen. Denscombe förklarar tre olika läsnivåer. Dessa 
nivåer har följts för att skapa en ytlig översikt av materialet, känsla för kontexten och 
för att upptäcka underförstådda betydelser. Tolkning av data har skett genom att 
kategorisera data utifrån förskollärarnas olika delar av det matematiska arbetet i 
kategorier. Dessa delar representerar förskollärares arbetsmoment i vardagsarbetet. 
Dessa kategorier var möjliga att urskilja ur råmaterialet på grund av deras centrala 
roll i förskollärarnas utsagor. Dessa kategorier delades även upp utifrån hur 
kategorierna svarade på frågeställningarna.Verifiering av data har beaktats i studien 
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genom att det funnits en strävan efter att arbeta kritiskt och objektivt och samtidigt 
en medvetenhet om risker utifrån vår påverkan av studien. Denna studie är en liten 
kvalitativ studie vilket innebär att generalisering inte är möjlig. Presentation av data 
är det steget i analysen då forskningen framställs i sin helhet.  

3.4 Etiska ställningstaganden 

Det finns fyra forskningsetiska principer som Vetenskapsrådet (2011) belyser. Dessa 
principer förklaras av Stukát (2005) och Denscombe (2009).  
 
Informationskravet har tillvaratagits genom missivbrevet där förskollärarna i studien 
har fått ta del av studiens syfte, tillvägagångssätt, institutionsanknytning och de 
ansvarande  studenternas namn. Breven delades ut till förskollärarna i god tid för att 
de skulle vara väl förberedda inför intervjun. 

Samtyckeskravet tagits hänsyn till genom att förskollärarna har informerats om att 
det är frivilligt att vara med i studien och de har haft möjlighet att välja sitt 
deltagande. Under intervjuerna har en lyhördhet funnits inför förskollärarna genom 
att fråga dem om de upplevt att de fått möjlighet att berätta färdigt. 

Konfidentialitetskravet har uppmärksammats genom missivbrevet där de deltagande 
förskollärarna har informerats om studiens anonymitet. De intervjuade 
förskollärarna och förskolan har i studien valts att inte benämnas alls för att skydda 
förskollärarnas och förskolans identitet. 

Nyttjandekravet har beaktats genom att förskollärarna som deltagit i studien har 
blivit informerade om att det insamlade materialet endast kommer att användas till 
studien och i studiesyfte. Det insamlade materialet har förvarats med varsamhet. 
Förskollärarna har även blivit informerade om att arbetet publicerats i DIVA. 

4 Resultat 

4.1 Matematik i vardagen 

Alla förskollärare uttrycker att matematiken finns överallt och att matematiken är ett 
naturligt inslag i alla moment i vardagen. De flesta förskollärare menar att det inte 
finns några särskilt avsatta tider för matematiken. Istället tillvaratas matematiken i 
vardagsarbetet med barnen på förskolan.  
 

Matematiken har ingen specifik plats men det kommer in i 
vardagsarbetet. Det handlar om hur du gör, vad du gör och när du gör 
det. 

 
…att ta vara på matematiken när situationen inbjuder till det. Då vi kan 
synliggöra matematiken/…/Vardagen, matematik finns i allt om man 
tänker efter/…/ och synliggör att det faktiskt är matematik. Hitta rätta 
paret skor är matematik fast man inte tänker på det. 

 
Några av förskollärarna förtydligar att matematiken inte endast handlar om tal utan 
att matematiken är något som behövs för att klara av, leva i och tolka vardagen. De 
ger exempel på olika situationer som kräver matematisk kunskap som exempelvis i 
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trafiken, affären eller vid påklädning. Förskollärarna utrycker att vardagen innehåller 
matematik men att förskollärarna behöver synliggöra detta för barnen.  

4.2 Aktiviteter 

Flera av förskollärarna beskriver olika aktiviteter som främjar barns lärande och 
utveckling i matematik. De lyfter aktiviteter som är riktade enbart för att främja det 
matematiska lärandet men även aktiviteter där matematiken har en del. Exempel på 
aktiviteter är samlingar där matematiken har en central roll genom sånger eller 
ramsor men även vid utevistelsen där matematiken presenterades i olika 
problemlösningar. Flera förskollärare förklarar arbetet med barnens tankeprocesser 
där de uppmanar barn till matematiskt tänkande och problemlösning. Matematiska 
frågor eller uppgifter som man samtalar kring kan användas i arbetet. 
 

Jag har till exempel rörelse med barnen som jag kopplar till matte. När 

vi har samling har vi matte och när vi äter eller sjunger sånger och gör 

ramsor och övar på fem- och tiotal/…/När vi är i skogen kan jag 

uppmana barnen att hämta exempelvis en lång pinne och då kan alla 

hämta en pinne men alla pinnar kan vara olika långa och detsamma 

gäller korta pinnar. 

4.3 Lek 

Några av förskollärarna berättar att leken är ett redskap för att synliggöra och 
tillvarata matematiken i förskolan. I leken kan de fånga barns intresse för 
matematiken och via leken kan förskollärarna tillsammans med barnen upptäcka 
matematik. Förskollärarna förtydligar att det matematiska språket kan lyftas i leken 
genom att benämna matematiska begrepp. Barns initiativ till matematisk lek kan 
tillvaratas av förskollärarna genom att fånga leken.  
 

Jag använder leken och barnen och jag som pedagog leker matte och jag 
använder matematiska begrepp/…/jag märker att de tycker om att lägga 
saker på rad och räkna och de tycker om att ställa frågor om att saker går 
fort eller långsamt och de har uppfattat det här med fart till exempel så 
jag tror att barn är väldigt aktiva kring tal och matte fast de inte är 
medvetna om att det heter så. 

 

4.4 Miljö och dokumentation 

Flera förskollärare förklarar att miljön på förskolan är viktig för matematikarbetet. 
Några av förskollärarna lyfter fram att tillgänglighet av material är betydelsefullt för 
att barnen själva bör kunna välja aktiviteter som pärlor och pussel eller vattenlek för 
att exempelvis väga och mäta. Miljön bör vara inbjudande för att främja barns 
lärande och utveckling i matematik. Några av förskollärarna menar att det skulle 
kunna finnas mer material på förskolan och nämner att miljön alltid kan förnyas och 
att inte stanna i utvecklingen av den fysiska miljön. Det uttrycks även att skapa 
material på egenhand för att minska kostnader. De flesta förskollärarna utrycker att 
arbetet med att skapa en matematisk miljö kan bli bättre medan en del förskollärare 
beskriver att de inte börjat arbeta med miljön för att synliggöra matematiken. En 
förskollärare menar att matematiken skulle kunna synliggöras ännu mer genom att 
synliggöra matematiken i ett särskilt rum. 
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…och vi har tänkt att vi ska ha lite mer matematik i ett särskilt rum och 
inte blanda så mycket så att barnen blir förvirrade/…/men hela tiden 
kan man tänka nytt och man får inte stanna och tänka att vi har 
mycket utan hela tiden utmana sig själv och hur vi ska göra för att det 
ska bli en bättre miljö för barnen. 

 
Några förskollärare nämner att de använder pedagogisk dokumentation i 
verksamheten genom exempelvis fotografering och anteckningar. De allra flesta 
förskollärare berättar att de sätter upp bilder, foton och skapelser på väggen eller i 
portfoliopärmar. Ipad används även av några förskollärare som dokumentations 
redskap. Flera av förskollärarna uttrycker att dokumentation används för att 
arbetslaget och barnen bör kunna se sin utveckling samt vid utvecklingssamtal för att 
förklara för föräldrar vad matematik innebär på förskolan. En förskollärare 
förtydligar betydelsen av att utvärdera arbetet och att gå vidare med 
dokumentationen för kunna utvecklas och bli bättre. Flera av förskollärarna nämner 
att de skulle vilja bli bättre på att dokumentera och synliggöra matematiken.  
 

Skulle vilja säga dokumentation men det gör vi inte nu. Men vi har en 
bild uppsatt just nu/…/bilder, pedagogisk dokumentation med 
matematikglasögon. Vi tar kort och reflekterar över vad vi ser. Jag 
använde mig av trespalter. 

 

4.5 Matematiskt språk 

Alla förskollärare förklarar att en förståelse för matematiska begrepp är en central del 
av den matematiska utvecklingen. En förskollärare nämner att matematiken är ett 
tankesätt och ett språk som används. Några av förskollärarna förklarar vikten av att 
barnen får med sig matematiska kunskaper vidare i livet men även där de befinner sig 
nu för att kunna förklara och uttrycka sig kring vad de vill. Förskollärarna berättar att 
de benämner matematiska begrepp i samtal för att förtydliga och uppmärksamma 
matematiken. I vardagssamtal kan barnen ges möjlighet att berätta vad de ser och 
upplever och det är även en del av det matematiska arbetet. Många nämner olika 
matematiska begrepp och vikten av att synliggöra och använda dem i vardagen. Även 
här förklarar flera hur de kan arbeta med matematiken i vardagssituationer 
exempelvis att räkna antal köttbullar vid måltider, räkna fingrar, sånger, sagor eller 
vid påklädning. Dessa begrepp kommer barnen möta i skolan och kan introduceras 
tidigt belyser en förskollärare.  
 

Utan matematiken kan inte barnen förklara vad de vill. De olika 
matematiska begreppen används i vardagen för att kunna beskriva eller 
berätta att de vill ha ett halvt äpple. 

4.6 Upplevelse av matematik 

Upplevelsen av matematik är något som flera förskollärare berättat om. Dels deras 
egen erfarenhet av matematik men även att barn tidigt bör få en lustfylld upplevelse 
av matematik för att skapa en positiv erfarenhet av matematiskt lärande. En 
förskollärare beskriver att arbetet med matematik behöver vara lustfyllt i förskolan 
för att ge barnen förutsättningar att utveckla en positiv relation till matematik. En 
förskollärare förklarar att denne vill ge barnen möjlighet att uppleva att matematik är 
roligt för att förskolläraren inte gavs den möjligheten under den egna skoltiden. 
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Samma förskollärare beskriver att matematikarbetet kan ske på ett roligt sätt för att 
barnen inte ska att tänka på att det är matematik.  
 
Flera av förskollärarna i studien förklarade att de haft en negativ upplevelse av 
matematik under sin skoltid som i några fall lett till en negativ inställning av 
matematik. Förskollärarna uttrycker att matematiken upplevts som svår, tråkig och 
ångestladdad under skoltiden. Några av de intervjuade förskollärarna uttrycker att de 
fått en ny relation till matematiken och ser matematiken på ett nytt sätt.  
 

När jag var yngre så var matte mer att man satt i skolan och räknade tal 
men det har jag ju insett att det fanns ju en tanke med att jag skulle det och 
det kanske jag inte förstod då men jag tycker nog att jag förstår det nu. Just 
det här att många säger att de har svårt för matte och jag har också sagt det 
men jag har nog omvärderat det och jag börjar nog tycka att matte är rätt så 
kul när jag har förstått vilken betydelse matematik har och jag har börjat 
förstå att jag inte är så dålig på det som jag trott utan att det var det här när 
man skulle sitta i skolan och räkna tal som jag tyckte var lite tråkigt. 

 

4.7 Strävandemål 

Alla förskollärare anser att målet med matematik är att lägga en grund för fortsatt 
lärande och utveckling. Några av de intervjuade förskollärarna nämner att de arbetar 
efter matematikplanen och läroplanen. Matematikplanen har enligt en av 
förskollärarna blivit tydligare. Alla anser att matematiska begrepp och en kännedom 
om dessa är viktiga grunder att barnen får med sig vidare i livet. Några förskollärare 
lyfter även att antal och räkning är viktigt.  
 
Flera av de intervjuade förklarar att de inte arbetat ihop sig angående matematik. De 
upplever att arbetslaget inte pratat kring matematik alls eller pratat mycket som de 
skulle vilja om gemensamma mål för barngruppen. Målet för matematik skiljer sig 
mellan förskollärarna då en del har specifika mål som de vill att barnen når medan 
andra har mer generella mål. Några förskollärare beskriver att barnen bör kunna 
räkna ett visst antal, addition eller vissa begrepp innan de går vidare till skolan eller 
byter förskoleavdelning. De generella målen visar en strävan att nå målen för 
matematik i förskolan utan begränsningar vilket framgår i förskollärarnas utsagor. 
Flera av förskollärarna menar att syftet med matematik inte är tydligt nog för barnen. 
Några av förskollärarna menar att de kunde bli tydligare när det gäller att visa syftet 
med matematik för barnen. 
 

Jag ser inga begränsningar för hur mycket man kan jobba med matte. Det 
som är spännande är att barnen har intresse och tycker att matte är 
roligt. 

5 Resultatanalys 

5.1 Hur synliggör och tillvaratar förskollärare matematik i de 
situationer som uppstår i förskolans verksamhet i relation till barns 
lärande i matematik? 

Genom studien har innebörden av matematik undersökts och förskollärarna 
uttrycker att matematiken som nödvändig för att klara av vardagen i exempelvis 
trafiken och vid påklädning. Björklund (2012) definierar matematik som ett redskap 
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som utvecklats av människor för att ordna vardagslivet. Matematiken kan beskrivas 
som ett kulturellt och socialt redskap. I studien har det framkommit en syn på att 
matematiken finns överallt och alla förskollärare har uttryckt att det är ett naturligt 
inslag i alla moment i vardagen. Det framgick även en förståelse för vikten att 
synliggöra matematiken för barnen. Utsagorna talar även för att arbeta utifrån en 
medvetenhet om matematiken och förtydligar att matematikarbetet även kan 
innebära att para ihop skor. Doverborg och Pramling Samuelsson (2007) beskriver 
att för att upptäcka hur mycket matematiska fenomen som faktiskt finns i förskolans 
vardag kan förskollärare använda så kallade matematikglasögon.  
 
Utsagorna i studien talar för att matematiken inte har en specifik tid och detta tyder 
på en inställning till att lärande inte är situationsbundet. Genom utsagorna uttrycks 
det att lärande i matematik kan ske i aktiviteter men även via leken där förskollärarna 
exempelvis kan uppmärksamma matematiska begrepp. Dockett, Harley och Perry 
(2007) skriver att kombinera barns fria lek och aktiviteter med förskollärarens 
initierade aktiviteter är det mest framgångsrika arbetssättet. I förskollärarnas utsagor 
framgår det att leken kan användas för att synliggöra matematiken på ett lustfyllt sätt 
och tillvarata barns intresse till matematik. Det framgår en vilja att utmana barn i 
deras tankeprocesser för att utveckla matematiskt tänkande. Olofsson (2012) menar 
att matematiken som uppstår i vardagssituationer är viktig för förskollärare att fånga. 
Olsson (2013) menar att det är av vikt att visa bekräftelse för barns matematiska 
utforskande samt ställa utmanande frågor för att utmana barns tankar. Dahl och 
Rundgren (2004) belyser att barn kan utveckla en djupare matematikförståelse 
genom att förskollärare frågar barn vad de tror och sedan tillsammans tar reda på 
svaret. Barnen bör själva få upptäcka hur matematiken kan ta sin form och hur det 
går att beräkna. Förskollärarna i studien uttrycker att barnens intresse av att utforska 
matematik har uppmärksammats men förskollärarna är inte säkra på att barnen är 
medvetna om att det är matematik. Doverborg och Pramling Samuelsson (2007) 
pekar på vikten av att förskollärare upplever barns perspektiv tillsammans med barn 
och de matematiska fenomenen är en del av exempelvis barns lek, rutinsituationer 
och aktiviteter. 
 
Förskollärarna lyfter fram olika aktiviteter för att främja lärande och utveckling i 
matematik. Genom aktiviteterna kan matematiken synliggöras och barns intresse och 
tankar kring matematik kan tillvaratas. En del aktiviteter som förskollärarna 
beskriver är planerade aktiviteter där matematiskt lärande har en del. Gottberg och 
Rundgren (2006) förklarar att förskollärare behöver reflektera kring sitt arbete för att 
inte arbeta oreflekterat eller efter vanemässiga rutiner. De behöver vara medvetna 
om vad de gör och ha en vetskap om att det är matematik som de arbetar med. Ur 
förskollärarnas utsagor har det visat sig att barnens tankar och perspektiv har en viss 
del i arbetet med matematik. Dock framgår det att de flesta aktiviteter som 
förskollärarna i intervjuerna berättar om är vuxeninitierade. Aktiviteterna skapas till 
största del utifrån förskollärarnas intresse och motivation. Dahl och Rundgren 
(2004) menar att det är viktigt att se till barns eget intresse till matematik samt 
uppmuntra det fantasifulla tänkandet. En övning behöver enligt författarna ha ett 
medvetet mål och förskollärare behöver vara medvetna om vilket syfte en övning har.  
 
Några förskollärare i studien lyfter fram aktiviteter för att barnen på ett konkret och 
kreativt sätt kan ges möjlighet till övning av matematiska begrepp som exempelvis 
lägesord. Berggren och Lindroth (2004) lyfter fram att barn med hjälp av enkla 
övningar utmanas i sitt matematiska lärande. Författaren belyser att barn kan 
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utveckla kunskap kring lägesord genom att de får ställa sig bredvid, framför eller 
under en stol. En aktivitet som beskrivs genom förskollärarnas utsagor innebär att 
barnen får leta pinnar i skogen för att sedan jämföra dem och uppleva längd. 
Eriksson (2010) beskriver en liknande övning och menar att övningen ger barn ett 
tillfälle att utveckla lärande kring olika begrepp såsom antal, längd, jämförelseord, 
lägesord samt övning i att lösa problem sortera och mäta. Dessa exempel visar på ett 
kreativt och konkret sätt att synliggöra matematiken. Genom dessa övningar kan 
matematiken tillvaratas förskolans verksamhet.  
 

Utifrån förskollärarnas utsagor och litteraturen visar det sig att miljön i förskolan är 
betydelsefull för förskollärarnas arbete med att synliggöra och tillvarata 
matematiken. Barns möjligheter till lärande och utveckling påverkas av förskolans 
miljö. Förskollärarna i intervjuerna lyfter fram att tillgängligheten av material är 
betydelsefullt. Kärre (2013) beskriver att utformningen av miljön är kopplad till 
barns förutsättningar att utveckla ett matematiskt lärande. Genom miljöns struktur 
kan barn hitta material på ett tillgängligt sätt. Förskollärare behöver ansvara för att 
miljön erbjuder det barn behöver för sin matematiska utveckling. Enligt utsagorna 
framgår det att förskollärare kontinuerligt kan arbeta med den fysiska miljön för att 
främja matematiskt lärande hos barn. Detta belyser vikten av att inte stanna upp i 
utvecklingen av det matematiska arbetet med att synliggöra matematiken i förskolan. 
Förskollärare har ansvar för att barn får den stimulans som behövs för att utveckla ett 
matematiskt tänkande och lärande. Genom samspel i barnets omgivning kan barn ges 
möjligheter till förmågor och färdigheter inom matematik, förklarar Dahl och 
Rundgren (2004). De personer i barnets närhet samt upplevelser som barn ges 
förutsättning till påverkar barns matematiklärande.  
 
I utsagorna beskrivs det att förskollärare och barn kan skapa eget material till 
förskolan. Det uttrycks en positiv inställning till utformning och användning av 
material som gynnar barns matematiska utveckling. Med hjälp av lekfullt material 
kan matematiken tillvaratas och skapa en positiv inställning och ett lustfyllt lärande. 
Förskolläraren nämner även att materialet inte behöver medföra kostnader för 
verksamheten. Kärre (2013) beskriver att det går att tillverka material på egen hand 
för att gynna matematisk utveckling.  
 
I studien har miljön visat sig ha en viktig roll i det matematiska lärandet för barn. 
Dock är det av stor vikt att förskollärare arbetar med miljön på ett medvetet sätt. 
Detta genom att tillsammans med barnen utforska miljö och material samt finnas 
med som stöd i lärandeprocessen. Kärre (2013) skriver att sorteringsmaterial, spel, 
geometriska former och pussel kan användas för att utmana barns matematiska 
tänkande.  Memory kan hjälpa barn i den matematiska utvecklingen, menar 
Stridsman (2013). Det är inte självskrivet att materialet i sig kan främja lärande 
istället behöver matematiken synliggöras av förskollärare menar Kärre. Det går att 
tolka ur utsagorna att det är av vikt att använda material på ett kreativt sätt både 
inomhus och utomhus. Kärre beskriver att det är riskfyllt att endast arbeta med 
material som är utformat för ett syfte eftersom det ger intrycket att det finns rätt och 
fel. 
 
Genom studien framgick det en tanke om att arbeta med matematikrum vilket 
innebär att det skulle finnas ett särskilt rum avsett för lärande i matematik. I detta 
rum skulle den fysiska miljön vara utformad för att främja barns utveckling inom 
matematik. Denna förskollärare utryckte att syftet med ett matematikrum var att 
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barnen inte skulle bli förvirrade på grund av att matematiken skulle vara 
sammanblandad med den övriga fysiska miljön och övriga ämnen på förskolan. Kärre 
(2013) belyser att det finns nackdelar med att begränsa matematiken till ett specifikt 
rum då matematiken i de övriga rummen går förlorad eftersom lärande inte är 
situationsbundet. Det som visar sig i resultatet och att matematikrum skulle 
begränsas till ett särskilt rum skulle kunna signalera till barnen att matematiken 
endast sker i detta rum. Att arbeta med matematikrum skulle kunna ge barnen en 
tvetydig bild av matematik där matematiken har stor betydelse inne i rummet. I 
matematikrummet lyfts matematiken fram på ett konkret sätt men den övriga 
matematiken blir diffus. Barnen bör ges möjlighet att utveckla en förståelse för att 
matematiken finns överallt och inte är begränsad till ett särskilt rum. De behöver 
kunna ta med sig de matematiska kunskaper de utvecklat i rummet för att använda 
dem i den övriga miljön. Kärre (2013) förtydligar att arbete med matematikrum bör 
ske med en medvetenhet. Det kan finnas fördelar med ett matematikrum där barn får 
arbeta i lugn och ro med matematiken som ett komplement till den övriga 
matematiken i förskolan.  
 
Förskollärarna i studien berättar om sitt arbete med pedagogisk dokumentation och 
flera av dem uttrycker att arbetet skulle kunna bli bättre med att synliggöra 
matematiken. Det visar på att det finns en medvetenhet och ett synsätt att 
dokumentation är viktigt för utvecklingen av det matematiska arbetet. Förskolläraren 
beskriver att utvärdering av det egna arbetet är viktigt. Bergius och Emanuelsson 
(2008) förtydligar att dokumentation är betydelsefull för att synliggöra 
lärandeprocesser. Gottberg och Rundgren (2006) menar att det är av vikt att inte 
arbeta oreflekterat. Förskollärarna visar på en vilja att arbeta med dokumentation. 
Dock framkommer det att enligt en av förskollärarna att endast en bild är uppsatt på 
väggen. Bergius och Emanuelsson (2008) skriver att dokumentation på väggarna är 
viktigt för barns förutsättning att ta del av varandras matematiska tankar. Det utgör 
även en bra grund pedagogisk planering. Flera förskollärare i studien berättar att 
dokumentation sätts in i barnens portfoliopärmar. Genom portfoliopärmarna kan 
förskollärare och barn följa lärande- och utvecklingsprocesserna menar Bergius och 
Emanuelsson. Förskollärarna i studien förklarar att de använder ipad som en del av 
dokumentationsarbetet för att synliggöra och tillvarata barnens aktiviteter och 
lärande. Med hjälp av dokumentationen kan förskollärare synliggöra barnens 
lärandeprocesser. Olsson (2013) belyser att förskollärare tillsammans med barn kan 
leka och utveckla matematisk kunskap i arbetet med lärplatta.  
 

5.2 Hur ser förskollärares föreställningar ut kring arbetet med 
matematik i förskolan för att främja barns lärande och utveckling i 
matematik? 

Ur förskollärarnas utsagor framgår det en inställning om att matematiken är en 
nödvändighet i livet eftersom matematiska begrepp är en stor del av matematiken 
och vardagen. Det blir tydligt att matematiken har ett eget språk utifrån 
förskollärarnas utsagor. Björklund (2012) beskriver att matematiken är ett språk som 
hjälper oss i vardagen. Förskollärarna i studien förklarar att matematiska begrepp 
behövs för barnens möjlighet att kunna uttrycka sig, förmedla och göra sig förstådda i 
sin vardag. Ur förskollärarnas utsagor framgår det tydligt att vardagssamtal är en 
viktig del för att synliggöra matematiken. Dahl och Rundgren (2004) skriver att det 
är av vikt att förskollärare benämner matematik som barn möter i vardagen för att 
synliggöra matematiken. Genom att erfara matematik i realistiska situationer får 
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barn möjlighet att kunna ta till sig och lära sig nya matematiska begrepp.  Åslund 
(2010) menar att begrepp kan synliggöras i samspel med barn där förskollärare 
använder ord som är kopplade till barns vardag. Berggren och Lindroth (2004) lyfter 
att barn bör ges möjlighet att bekanta sig med de matematiska begreppen. Även 
Doverborg och Pramling Samuelsson (2007) nämner att förskollärare och barn 
tillsammans kan benämna matematiska begrepp. Ur förskollärarnas utsagor 
framkommer en tanke där förskolläraren förklarar att barnen bör kunna be om ett 
halvt äpple om de vill. Förskolläraren visar på en förståelse för barns behov att 
utveckla talspråket kring matematik och kunna använda sig av fler matematiska 
begrepp. Det kan ses som att barnets behov kräver ett matematiskt språk. Björklund 
(2012) lyfter ett behov hos människan att använda ett matematiskt språk. I studien 
återkommer tankar om upplevelsen av matematik och dess betydelse för matematiskt 
lärande och utveckling. I utsagorna framgår det att förskollärare kan arbeta för att 
främja barns utveckling och lärande i matematik på ett lustfyllt sätt. För att ge barn 
möjlighet att utveckla en positiv inställning till matematik kan förskollärare i 
förskolan arbeta med matematik på ett lustfyllt sätt beskriver Olsson (2013). 
Förskollärarna nämner att leken kan vara en inkörsport för barnen att bekanta sig 
med matematiken och skapa en positiv relation till matematiken. Med hjälp av leken 
kan matematiken synliggöras och tillvaratas i verksamheten på förskolan. Gottberg 
och Rundgren (2006) förtydligar att barns lek med matematik kan skapa en positiv 
upplevelse och relation till matematik. I Lpfö98/2010 står det att förskollärare i 
förskolan kan använda leken på ett medvetet sätt för ett lustfyllt lärande.  
 
Ur utsagorna framkommer en förskollärares tankar som kan tolkas som en splittrad 
syn till matematik och det lustfyllda lärandet. Förskolläraren visar på en ambition att 
barnen bör få möjlighet att utveckla en positiv relation till matematik tidigt. Detta 
samtidigt som förskolläraren antyder att matematiken behöver döljas för att inte 
upplevas som negativ. Detta kan tolkas som en rädsla att barnen kan uppleva 
matematiken som negativ och tråkig. Detta skulle kunna påverka barns inställning till 
matematik eftersom förskollärarens attityd har inverkan på barn. Dahl och Rundgren 
(2004) förtydligar att förskollärares inställning till matematik påverkar barns 
inställning och framtida lärande inom matematik. Häggström (2012) menar att olika 
matematikuppdrag kan ge möjlighet för barn att uppleva matematiken på ett lustfyllt 
sätt. Barn tycker att det är positivt att få matematiska uppdrag och att ta ansvar 
beskriver Bergius och Emanuelsson (2008). Berggren och Lindroth (2004) skriver att 
med hjälp av tidiga insatser kan barn genom varierad och anpassad verksamhet ges 
förutsättning att uppleva en positiv matematik. 
 
I studien har det blivit tydligt att förskollärarnas inställning till matematik har en 
central roll i arbetet med matematik. I resultatet kan vi koppla denna negativa 
inställning till matematik till negativa upplevelser från skoltiden. Dahl och Rundgren 
(2004) belyser att matematiken förr inte ofta blev presenterad på sådana kreativa sätt 
som idag och därav kan matematik uppfattas som entydigt för många och att det 
endast innefattar de olika räknesättens regler. Gottberg och Rundgren (2006) menar 
att många vuxna har haft uppgifter som inneburit att exempelvis räkna mängder med 
tal och upprepa tabeller och inte fått förutsättning att arbeta med rolig matematik. 
Detta kan bidra till en rädsla för matematik. 
 
I utsagorna beskrivs några förskollärares upplevelse av matematik som negativ under 
skoltiden där förskollärarna utvecklat en negativ känsla till matematik. En del av 
förskollärarna beskriver att de förhåller sig till matematiken på ett nytt sätt numera. 
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De uttrycker att de förstått syftet med matematik och har då ändrat inställning och 
utvecklat en positiv relation till matematik. Palmer (2011) lyfter att personer kan se 
sig som matematiska igen trots en negativ stämpel. Olsson (2013) förtydligar att det 
är viktigt att från tidiga åldrar arbeta med matematik tillsammans med barn. Det kan 
bidra till en nyfikenhet hos barn och en positiv inställning till matematik. Berggren 
och Lindroth (2004) belyser vikten av att barn får möjlighet att möta en positiv 
matematik och en möjlighet till varierade och anpassade aktiviteter i matematik. 
Bergius och Emanuelsson (2008) beskriver att en uppmuntrande inställning inför 
barns kreativa och nyfikna uttryck skapar mod att upptäcka matematiken. Genom att 
ge barn möjlighet till en positiv upplevelse och inställning till matematik minskar 
risken för att barn utvecklar ett dåligt självförtroende i matematik menar Dahl och 
Rundgren (2004). 
 
Genom resultatet synliggörs det att de flesta arbetslagen inte är samspelta i sitt arbete 
med matematik. Flera förskollärare utrycker att de inte pratat något eller lite om 
matematik.  Palmer (2011) skriver att arbetslaget kan stötta varandra genom att lyfta 
tankar och idéer för att möjliggöra att nya insikter och lärande utvecklas. I utsagorna 
framgår det tydligt att arbetslaget inte diskuterat kring gemensamma mål i 
matematik. Detta kan leda till att förskollärarna i arbetslaget arbetar olika med 
matematiken för att nå målen. Genom förskollärarnas utsagor har de framkommit att 
de utgår från läroplanen och matematikplanen i arbetet med matematik i förskolan. I 
förskollärarnas utsagor uttrycks samma syfte med matematiken där barn kan ges 
möjlighet till en matematisk kunskapsgrund för fortsatt lärande. Förskollärare 
behöver ge möjlighet till utveckling av grundläggande kunskap inom matematik för 
vidare utveckling står det skrivet i Lpfö98/2010. Det framgår av studien att 
förskollärare tolkar läroplanen och dess strävandemål olika. En del av förskollärarna 
uttrycker fokus på generella respektive specifika mål. Några av förskollärarna 
uttrycker specifika mål som barnen bör nå innan de går vidare till skolan eller vid 
byte av förskoleavdelning. Genom att förskollärare arbetar för att främja matematiskt 
lärande och utveckling i förskolan kan barn förberedas för skolan menar Dockett, 
Harley och Perry (2007).  Målen som framgick ur förskollärarnas utsagor innehöll 
matematiska begrepp, att förstå innebörden av addition samt att kunna räkna ett vist 
antal. I Lpfö98/2010 står det skrivet att form, rum, riktning, läge, antal, tid, mängder 
samt talbegrepp kan barn få möjlighet att utveckla förståelse för. Det skulle kunna 
tolkas som att förskollärarnas utsagor innefattar en gräns för vad som bör utvecklas 
inom matematiken på förskolan istället för att låta barnen utvecklas utan 
begränsning. Detta skulle kunna begränsa barnen i deras matematiska lärande. 
Lpfö98/2010 skriver fram att barn bör få möjlighet att utvecklas utan begränsningar. 
Det antyds även att det finns specifika mål som ska uppnås. Detta skulle kunna 
påverka förskollärarnas arbete med matematik då de har ett bestämt fokus och mål 
och kan förlora fokus på de övriga strävandemålen i matematik. Barn 
lärandeprocesser ser olika ut och har olika förutsättningar för lärande och utveckling. 
Därför är det inte säkert att alla barn i barngruppen når dessa mål. Lpfö98/2010 
skriver fram att barn bör få utvecklas efter sin egen förmåga. De generella målen 
tyder på att barnen kan utveckla matematisk kunskap på ett obegränsat sätt vilket 
kan innebära att nivån på den matematiska kunskapen kan variera. Förskolan har 
dock strävandemål när det gäller barns lärande och utveckling som är upp till 
förskollärarna att tolka. Komplexiteten i att förskolan inte har bestämda mål utan 
mål att sträva efter gör att målen och nivån för matematisk kunskap i förskolan kan 
bli diffusa tror vi. Palmer (2011) belyser att förskollärare behöver ha en medvetenhet 
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om målen i sig men att barns intresse är en förutsättning för att kunna arbeta med 
matematik för att nå strävandemålen.  
 
Det framgår inte tydligt av förskollärarnas utsagor att barns samlärande har en 
central roll i arbetet med matematik. De beskriver aktiviteter med hela barngruppen 
men lyfter inte samlärandet som en viktig del. Däremot lyfter förskollärarna sin roll i 
samlärande med barnen som viktig. Detta kan bero på att vi utgått från 
förskollärarnas perspektiv. Dahl och Rundgren (2004) lyfter fram att barns 
matematiska tänkande kan utvecklas hos barnet genom samspel med de personerna i 
barnets närhet och miljön i barnets omgivning. Genom vardagsarbetet i barns lek och 
förskollärarnas aktiviteter med barnen kan de stötta barn till matematisk utveckling 
genom samtal och att synliggöra matematiken för barnen beskrivs ur förskollärarnas 
utsagor. Förskollärarna tar även vara på barns egna initiativ till matematiska frågor. 
Men ur förskollärarnas utsagor framkommer inte aktiviteter eller lek där barnen 
tillsammans upplever ett matematiskt lärande. Lpfö98/2010 skriver fram att 
barngruppen är en viktig tillgång eftersom lärande sker i samspel barn emellan men 
även mellan förskollärare och barn. Förskollärarnas utsagor beskriver aktiviteter där 
barn skulle kunna arbeta tillsammans men lyfter inte vikten av samspelets betydelse 
mellan barnen. Eriksson (2010) förklarar aktiviteter där barn samarbetar för att finna 
lösningar. Flera av förskollärarna lyfter leken och i leken kan det tolkas att det finns 
ett samlärande mellan barnen.  Matematiken är en del av barns lek menar Gottberg 
och Rundgren (2006).  
 

6 Diskussion 

6.1 Metoddiskussion 

Under denna studie har kvalitativ ansats använts eftersom det är lämpligt för denna 
studie. Intervju har använts som datainsamlingsmetod och valdes på grund av 
lämplighet eftersom studien har syftat till att ta reda på förskollärares perspektiv på 
arbetet med matematik. Denscombe (2009) menar att intervjuer har en fördel då det 
ger möjlighet att gå på djupet i olika frågor och få tillgång till de intervjuades 
uppfattningar, känslor och åsikter. Intervjufrågorna är utformade utifrån syfte och 
forskningsfrågor. Det finns en medvetenhet om att antalet frågor är stort och att det 
eventuellt hade varit tillräckligt med färre frågor. I studien finns en vetskap om att 
intervjufrågorna som utformats är vida samt sammanlänkade i varandra. 
Anledningen till att frågorna är vida grundar sig på möjligheten att få tillgång till en 
bred bild på förskollärarnas uppfattning av matematik. Eftersom frågorna är vida 
ledde det till ett omfattande resultat som sedan skulle analyseras. Det finns en 
vetskap om att några frågor är ledande och utformade på ett sätt där det finns en 
utgångspunkt i att förskollärarna redan arbetar med det utforskade området. I 
efterhand kan det konstateras att frågorna hade kunnat formuleras på ett bättre sätt. 
Denscombe beskriver intervjuareffekten som innebär att den intervjuade utgår från 
egna åsikter om hur man bör göra, snarare än vad de gör. En kännedom om detta och 
dess påverkan på resultatet finns. Detta kan innebära att en fullständig bild inte 
framkommer om hur de arbetar med matematik i förskolan. Flera av förskollärarna 
visade höga ambitioner gällande arbetet i matematik men frågan är i hur stor 
utsträckning detta överensstämmer med verkligheten. Det har urskilts mönster och 
kategoriserats ur datainsamlingen och därför blir det vår tolkning av det insamlade 
materialet och resultatet kan påverkas av olika faktorer och omständigheter. Dock 
har resultatet fått tala för sig självt.  
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Urvalet av förskollärare valdes utifrån bekvämlighetsurval eftersom de valda 
förskollärarna känts till sedan tidigare. Det valdes för att det var lätt att organisera 
intervjusituationerna. Med tanke på att förskollärarna kände till oss sedan tidigare 
har det både för- och nackdelar. Förskollärarna kan ha känt sig trygga med oss under 
intervjuerna och därför kunnat berätta mer öppet om sina tankar inom ämnet. Det 
skulle dock kunna innebära att de intervjuade inte vågat öppna sig och vara ärliga. 
Under studien framgick det att den fria leken och barninitierade aktiviteter inte 
utrycktes i samma utsträckning som vuxeninitierade aktiviteter vilket skulle kunna 
bero på att studien är framställd ur förskollärares perspektiv.  
 

6.2 Resultatdiskussion 

Hur synliggör och tillvaratar förskollärare matematik i de situationer som uppstår 
i förskolans verksamhet i relation till barns lärande i matematik? 
I studien har det framkommit att förskollärarna synliggör matematiken genom de 
urskilda kategorierna. Arbetet med att synliggöra matematiken är en del av 
vardagsarbetet där samtal, lek och aktiviteter utgör en central del av utsagorna. Med 
stöd av miljön, material och dokumentation kan förskollärarna fånga barnens 
intresse för matematik. Att tillvarata matematiken lyfts som viktigt av förskollärarna 
och detta kan ske via leken och aktiviteter genom förskollärarnas medvetna 
arbetssätt. På detta sätt kan förskollärarna lyfta matematiken.  
 
Hur ser förskollärares föreställningar ut kring arbetet med matematik i förskolan 
för att främja barns lärande och utveckling i matematik? 
Matematiken anses vara en viktig del att barn får utveckla kunskap kring vilket 
framgår av förskollärarnas utsagor. Matematiska begrepp ses som en central del i 
arbetet med barns matematiska lärande och utveckling. Förskollärarna lyfter att en 
positiv upplevelse av matematiken är viktig att skapa redan i förskolan för vidare 
intresse och utveckling.  
 
Det finns en insikt att tolkning av läroplanen är ett komplext arbete eftersom den 
tolkande personens erfarenheter och inställning påverkar arbetet med 
strävandemålen. I studien som helhet uttrycker de intervjuade förskollärarna en 
relativt gemensam syn kring arbetet med matematik men det blir påtagligt att 
förskollärarna i studien har olika sätt att tolka läroplanen. Förskollärarna i studien 
har olika fokus på strävandemålen. Genom studien framkommer matematikplanen 
ur förskollärarnas utsagor. Matematikplanen är ett dokument med  läroplanen för 
förskolan som grund. Detta dokument lyfter matematiken, dess mål och hur 
förskollärare kan arbeta med matematiken på ett kreativt och lustfyllt sätt med 
barnen. Detta är ett stöd i förskollärares arbete med matematik. 
 
Under utförandet av denna studie uppkom tankar om relationen och inställning till 
matematik. Dessa tankar hade en framträdande roll som gick att urskilja ur 
råmaterialet. Detta visar på en betydelse av inställningen till matematiken påverkar 
arbetet i matematik med barnen. Ett lustfyllt arbete och inställning till matematik 
påverkar barnens möjligheter till en positiv inställning till matematik vilket framgår 
ur förskollärarnas utsagor. Detta kan ha en påverkan på barnens lärande och 
utveckling i matematik.  I studien framstår en av de intervjuade förskollärarna som 
splittrad i sin inställning till matematik. Detta skulle kunna bero på att förskolläraren 
inte reflekterat över sin syn och relation till matematik. Palmer (2011) skriver att det 
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är av stor vikt att föra en reflektion kring sina pedagogiska tankar och praktik. Den 
inställning en förskollärare har kring matematik återspeglas i barnens utveckling. 
Arbetslaget kan ses som en tillgång för förskollärares utveckling. I studien har det 
framgått att arbetslagen inte är samspelta i arbetet med matematik. Det skulle kunna 
innebära risker med ett arbetslag som inte är samspelta och detta kan leda till att 
förskollärarna arbetar med barnen på skilda sätt. Palmer (2011) menar att arbetslaget 
kan ses som en tillgång där förskollärare kan diskutera och reflektera. Nya insikter 
och lärande kan växa fram i mötet. Förskollärarna i studien visar på nivåmässiga 
skillnader i vad barn bör utveckla för lärande i förskolan. Det är betydelsefullt att 
arbetslaget diskuterar kring gemensamma mål i matematik samt nivå för barnens 
matematiska lärande och utveckling. Några förskollärare uttrycker att det inte bör 
finnas några begränsningar för vad barn bör och kan lära sig om det sker på ett 
lustfyllt sätt. Då begränsas inte barnen i sin matematiska utveckling.   

En förskollärare nämner arbete med matematikrum i förskolan. Litteraturen riktar 
kritik mot detta arbetssätt om det inte arbetas med på ett medvetet och korrekt sätt. 
Det finns risker med detta arbetssätt och tankesätt kring matematik eftersom lärande 
inte är situationsbundet. Kärre (2013) menar att detta sätt kan begränsa synen på 
matematik. Om alla ämnen skulle tilldelas ett särskilt rum skulle 
ämnesöverskridande arbetssätt och tankesätt kunna glömmas bort. Detta med 
koppling till vad Kärre belyser kan fokus på matematiken utanför rummet förloras. 
Arbetet med matematikrum krockar även med förskollärarnas inställning till att 
matematiken finns överallt i barns vardag. 
 

6.3 Slutsatser 

De slutsatser som kan dras av denna studie är att en medvetenhet av 
matematikarbetet är viktig eftersom det påverkar förskollärares matematikarbete och 
barns lärande och utveckling. Det är av vikt att alla barn får möjlighet till en positiv 
upplevelse till matematik som en grund för fortsatt lärande. Det har även 
framkommit av studien att tolkning av läroplanen är komplext då det inte framgår 
tydliga mål vilket påverkas av den person som tolkar.  
 

6.4 Nya forskningsfrågor och vidare arbete 

Detta är en mindre omfattande studie som skulle kunna vidareutvecklas. De ämnen 
som lyfts fram skulle kunna fördjupas ytterligare genom exempelvis upplevelser av 
matematik och tolkning av läroplanen. Det är eventuellt möjligt att undersöka och 
vidareutveckla studiens syfte på fler förskolor och skolor. Detta för att utforska hur 
fler förskollärare och lärare arbetar för att synliggöra och tillvarata matematik för att 
främja barns matematiklärande. Det skulle kanske finnas intresse av att även forska 
kring människor till vardags om hur upplevelser av matematik påverkar inställningen 
och lärandet av matematik. Arbetet med matematikrum som studien tar upp går även 
att fördjupa sig i och lyfta olika argument. En fråga som kan ställas kring arbetet med 
matematik är hur det ser ut i andra förskolor, kommuner, Sverige och i andra länder?  
 

6.5 Pedagogisk relevans 

Denna studie har pedagogisk relevans eftersom den tar upp att förskollärarnas arbete 
kring matematik har en direkt påverkan på barns möjligheter till matematiskt 
utveckling och lärande. Genom denna studie finns en ambition att lyfta betydelsen av 
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förskollärares medvetenhet i arbetet med matematik. En medvetenhet om att arbetet 
med matematik är viktigt för att möjliggöra att matematiken synliggörs och 
tillvaratas på ett medvetet sätt för att främja barns lärande och utveckling. Detta kan 
kopplas till förskollärarnas och vår egen framtida pedagogiska profession.   
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Hej alla förskollärare! 

 

Vi, Elin Alexandersson och Johanna Olsson som har varit här på era 

förskoleavdelningar XXXX och XXXX till och från under vår lärarutbildning för att 

göra praktik är vi nu inne på vår sista termin. Denna termin skriver vi examensarbete 

tillsammans om matematik i förskolan.  

 

Under vecka 43 kommer vi att vara här och arbeta med vårt examensarbete. Vi skulle 

vilja intervjua er förskollärare i studiesyfte. Materialet som vi samlar in kommer 

endast användas i studiesyfte i vårt examensarbete.  Alla som medverkar kommer att 

vara anonyma och det kommer inte framgå vilken förskola materialet är taget ifrån.  

Om ni har frågor om studien är ni välkomna att kontakta oss eller vår handledare på 

Mälardalens högskola.  

 

Elin Alexandersson: XXXXX 

Johanna Olsson: XXXXX 

Handledare Anette Eriksson: XXXXX 
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Intervjufrågor 
 

Inställning till matematik 

 Vad är matematik? 

 Vad betyder matematik för dig?  

 Vad betyder matematik för er i arbetslaget? 

 Vad tror du matematik betyder för barnen? 

 Vilken nivå anser du vara lämplig på förskolan? 

 Vad är ert mål med barnens matematiska utveckling?  
 
Arbetet med matematik  

 Vilken plats har matematiken under en arbetsdag/arbetsvecka?  

 Hur tillvaratar ni situationer för att främja matematik? 

 Hur tydliggör ni syftet med matematik på förskolan? 

 Känner barnen till syftet med matematik? 
 
Miljö och dokumentation 

 Hur synliggör ni matematiken i vardagen på förskolan?  

 Hur utformar ni miljön för att öka intresset för matematik? 

 Har ni tillgång till material som främjar barns matematiska utveckling? 

 Använder ni dokumentation i arbetet med matematik? 

 Vad gör ni med dokumentationen? 
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Arbetslogg  
Under vårt examensarbete har vi samarbetat tillsammans under hela processen. 
Arbetet har fördelats lika och vi har träffats regelbundet. Under arbetet har vi arbetat 
med ett metodiskt sätt. Vi kompletterar varandra och upplever varandra som 
tillgångar i forsknings- och skrivprocessen. Våra kompetenser har kopplats samman 
och vi har arbetet bra ihop på ett lustfyllt sätt. Vi har även stöttat varandra under 
processen.   
 
Vi började med att diskutera ämnen vi var intresserade att skriva om i 
examensarbetet. Dessa tankar skrev vi ner i en tankekarta som blev grunden för 
arbetet. I tidigt skede skapades en tidsplanering för vårt arbete utifrån en 
uppskattning om hur lång tid det skulle ta. Under arbetets gång har vi besökt 
biblioteket för stöd i att söka litteratur. Litteraturen fördelades jämt för att fördjupa 
oss i och sedan har vi tillsammans skrivit ihop arbetet. Under hela processens gång 
har vi korrekturläst och diskuterat kritiskt om arbetets innehåll. Vi samlade in data 
på egenhand för att sedan sammanställa tillsammans. Intervjuerna har delats upp 
och utfördes och transkriberades enskilt för att sedan sammanställas gemensamt. Vi 
har analysera resultatet tillsammans och diskuterat.  
 
 

 
 


