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Syftet med denna undersökning var att undersöka och synliggöra hur förskolans pedagoger 

arbetar med att stimulera barns lärande och utveckling i matematik. För att söka svar på 

undersökningsfrågorna genomfördes kvalitativa intervjuer med pedagoger och observationer 

på olika förskolor. Undersökningen visar att majoriteten av respondenterna anser att 

matematiken i förskolan är viktig. Det är enligt respondenterna viktigt för barns fortsatta 

lärande och utveckling. De lyfter vikten av den grundläggande matematiken i förskolan. 

Samtliga menar också att om grunden av matematiken läggs tidigt i förskolan, så får barnen 

med sig viktiga verktyg och en förförståelse av matematik när de börjar i skolan. Barnen får 

möjlighet att upptäcka sig själva som matematiker och ges möjlighet till att se samband. 

Respondenterna säger även att de är viktigt att pedagogerna visar barnen att matematik är 

roligt och spännande. Undersökningen visar på vikten av att använda matematik i förskolan 

för att ge barnen en stadig grund i deras fortsatta lärande. 

________________________________________________________________ 
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1 Inledning  
Björklund (2011) beskriver matematiken som ett redskap som historiskt vuxit fram ur 

mänsklighetens behov av att strukturera, dokumentera och kommunicera sin 

omvärld.  Matematiken är alltså ett nödvändigt redskap i människans vardag, för att 

kunna förstå och lösa problem och utmaningar. Vad det gäller barn så behöver de 

tidig uppleva och få en förståelse för matematiken som ett viktigt redskap i vardagen. 

Barns möten med den tidiga matematiken är enligt Björklund (2011) betydelsefull för 

deras fortsatta lärande och utveckling. Hon lyfter emellertid också den problematik 

som kan uppstå i pedagogiskt arbete med matematik. Vad och vilka erfarenheter som 

krävs för att barnen ska finna motivation till en självständig utveckling av det 

livslånga matematiklärandet är den största utmaningen att kartlägga för pedagoger 

(Björklund, 2013). Vilket innebär att pedagogernas arbete är viktigt för barns 

motivation. 

I läroplanen för förskolan står det att förskolan ska sträva efter att varje barn 

utvecklar sin egen förmåga att upptäcka och använda sig av matematik i olika 

sammanhang. Verksamheten ska sträva efter att barnen utvecklar sin förståelse för 

grundläggande egenskaper i begreppen, tal, mätning, form samt sin förmåga att 

upptäcka tid och rum (Skolverket, 2010).   

För att detta ska bli möjligt är det är viktigt att de som arbetar på förskolan har 

kunskap om matematik och om pedagogiska och didaktiska metoder och arbetssätt så 

barn ges möjlighet att utveckla en matematisk grund och grundläggande förståelse 

för matematik. Doverborg och Pramling Samuelsson (2004) poängterar betydelsen 

av att pedagogerna synliggör lärandet för barnen och att barn ges möjlighet att 

samtala om och att sätta ord på matematiken med syfte att utveckla sitt matematiska 

tänkande.  

Vi har båda ett intresse för matematik i förskolan och vill därför i detta arbete 

utforska hur matematik som ämneskunskap hanteras i förskolan. Ytterst syftar denna 

undersökning till att hjälpa oss att som lärare att få kunskap om hur vi i vårt 

kommande yrke som förskollärare kan arbeta med förskolebarn och matematik.  

 

1.1 Syfte och problemställning  
Syftet med denna studie är att undersöka och synliggöra hur förskolans pedagoger 

arbetar med att stimulera barns lärande och utveckling i matematik.  

 Hur uppfattar pedagogerna betydelsen av förskolebarns tidiga möte med 

matematiken?  

 Hur synliggörs matematik i förskolansverksamhet? 

 Hur introduceras förskolebarn i matematik i förskolan?  

Vi kommer med hjälp av kvalitativa intervjuer och observation som metoder att 

besvara dessa frågeställningar.  
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1.2 Uppsatsens disposition  
I forskningsbakgrunden presenteras tidigare forskning om förskolebarn och 

matematik, betydelsen av barns tidiga möte med matematiken, pedagogens roll samt 

metoder för att synliggöra matematik.  Denna del avslutas med ett avsnitt där 

matematiken som innehåll diskuteras i relation till hur det formuleras förskolans 

läroplan.  

I metoddelen beskrivs hur undersökning har genomförts, vilka metoder som använts 

och varför dessa metoder har valts. Här beskrivs också studiens urvalsgrupp, hur det 

insamlade materialet har analyserats samt den forskningsetik som undersökningen 

förhåller sig till.   

Resultatet är uppdelat i fyra underrubriker, här presenteras resultatet av 

undersökningens problemställningar. I analysdelen analyseras resultatet i relation till 

tidigare forskning, vidare diskuteras bilder som tagits under observationerna. 

Slutligen – i diskussionsdelen – utvecklar vi vår diskussion i relation till vårt resultat 

och formulerar några slutsatser som kan dras av studien. Avslutningsvis diskuteras 

några förslag till fortsatt forskning.  

  

2 Forskningsbakgrund 

2.1 Förskolebarn och matematik    
I förskolan stöter barn på matematik i olika sammanhang. De första mötena med 

matematik uppstår enligt Solem och Reikerås (2012) vid: 

 Lokalisering: vilket innebär att hitta samt att orientera sig i rummet.  

 Design: former, figurer, mönster och symmetri. 

 Räkning: antalsord, räkning och talsystem.  

 Mätning: jämförelser, måttenheter, mätning, längd, area, volym, pengar och 

vikt.  

 Lekar och spel som rollekar, regellekar, fantasilekar, kurragömma, 

tärningsspel och pussel. (Solem och Reikerås, 2012)  

Weiland, Christopher Wolfe, Hurwitz, Douglas och Clements (2012) skriver att det 

finns en mängd kunskap om att barn redan i spädbarnsålder utvecklar matematiska 

kompetenser och menar på att det är en del av människors naturliga lärande. För att 

dessa kompetenser ska utvecklas måste barn stödjas. Weiland, m.fl. (2012) menar att 

pedagogerna i verksamheten bör ha god matematisk kompetens. Vidare skriver 

författarna att det finns kunskap om succesivt ökad förståelse för matematik hos barn 

som redan i förskolan har fått använda sig av matematiken.  

Små barn är nyfikna. Barn utforskar omgivningen och olika samband, de utvecklar 

resonemang och drar slutsatser (Solem & Reikerås, 2012). Många förknippar 

matematik med exempelvis multiplikationstabellen, bråk och procent. Matematik 

delas vanligtvis också in i olika teman som exempelvis geometri och statistik. Om 
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vuxna och barnen ska kunna upptäcka matematiken tillsammans, menar Solem och 

Reikerås (2012) att vuxna behöver ha en djupare förståelse som sträcker sig bortom 

dessa olika indelningar, för att få en förståelse för vad barnen upptäcker. Enligt 

Solem och Reikerås (2012) måste pedagoger också se och känna igen matematiken i 

andra sammanhang, än de abstrakta.  

För att komma det matematiska barnet närmare behöver pedagoger olika typer av 

matematiska förkunskaper och med hjälp av dessa kunskaper kan man analysera var 

och hur matematik förekommer. Solem och Reikerås (2012) menar att om alla 

pedagoger har matematisk förkunskap kan de möta barnen där de är i sin utveckling 

samt uppmuntra dem till vidare upptäckter som kan förklaras matematiskt. Vikten av 

att pedagoger har en förkunskap inom matematik menar även Perry, Dockett och 

Harley (2007), då barn i förskoleåldern har stor matematisk potential. Barnen möter 

matematiken i alla vardagliga situationer. Det är nödvändigt att de pedagoger som 

arbetar i verksamheten har kompetens och självförtroende att engagera sig avsiktligt 

och meningsfullt i matematiskt tänkande, för att på så sätt stödja barns matematiska 

utveckling.  

Barn får genom det tidiga mötet med matematik möjligheten att skapa egna uttryck, 

och den utvidgar deras matematiska tänkande som förekommer naturligt i barns 

vardagliga upplevelser. I forskningen framkommer det också att matematik 

uppmuntrar barnen att se sig själva som matematiker. Pedagoger kan hjälpa barn att 

se sig själva som matematiker genom att stimulera deras intressen och förmågor att 

lösa problem (Perry, Dockett & Harley, 2007). Det har i tidigare forskning visat att 

språket kan fungera som ett redskap för tänkande och kommunikation. Det är viktigt 

att barnen får höra det matematiska språket även innan de själva har det verbala 

språket, för att det ska finnas som en grund för barnen senare i deras matematiska 

utveckling (Solem & Reikerås, 2012). 

Reis (2011) skriver att det matematiska lärandet sker i samspel med omgivningen. 

Detta innebär att miljön bör vara anpassad så att fler tillfällen för matematiklärande 

kan ta form. Reis (2011) skriver också att det i leken och spelen finns gemensamma 

strukturer. Detta hjälper barnen att se och överföra tidigare lärda mönster till andra 

lekar och spel i relation till matematik. Idag betraktas yngre barns matematiska 

utveckling som oerhört viktig för deras senare utveckling av matematik, detta oavsett 

de teoretiska perspektiv som forskaren väljer att utgå ifrån (Reis, 2011).   

Tidigare forskning visar att barnen genom matematik i tidig ålder ökar sin förmåga 

att se världen på ett nytt sätt (Reis, 2011). Matematiken ger även barnen möjlighet att 

öka sitt kunnande om vad som är möjligt eller inte att genomföra i olika situationer: 

”Att lösa problem i vardagen är att ordna efter informella och formella regler och 

urskilja relationer mellan olika fenomen” (s. 69). Genom att se samband kan barn 

förstå olika begrepp och företeelser inom olika matematiska områden (Reis, 2011).   

För barn i förskolan är det ofta problemlösandet som står i centrum i utforskandet av 

matematiken. Barn ställs inför olika problem som ska lösas, både i vardagen och i 

leken. Under processen får barnen utforska matematikens värld. Barn måste leva i 

och erfara matematiken med hela kroppen, för att skapa sina egna förståelser.  För 

barnet är det viktigt att förtydliga och låta dem själva få undersöka, för att de ska 
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förstå sig på matematik (Björklund, 2013). Exempelvis så hjälper det inte om man 

säger till barnet att det är 10 cm snö ute, eftersom måttet för ett barn är ett abstrakt 

begrepp. Barnet måste själv få gå ut och undersöka hur mycket 1o cm snö kan vara, 

på det sätt som de anser är rätt, för att de ska få en egen uppfattning och upplevelse 

av mängden (Doverborg & Pramling Samuelsson, 2004). Med detta vill Doverborg 

och Pramling Samuelsson (2004) visa på vikten av att vara tydlig med vad man vill 

att barnen ska utforska och att låta barnet på egen hand få undersöka med hjälp av en 

vuxen.  

Barnen möter matematik i alla vardagliga situationer och Björklund (2013) skriver att 

den vardagliga matematiken bland annat kan vara när barnen parar ihop strumpor 

eller vantar, räknar antal och sorterar. Barnets vardag är fylld av möjligheter att 

skapa matematiska förståelser. Om barn ska ha en möjlighet att erövra matematikens 

värld menar Doverborg och Pramling Samuelsson (2004) att pedagogerna måste 

stödja barnet i att se, uppfatta och förstå det matematiska språket. Barn i förskolans 

verksamhet ger uttryck för att de kan räkneord och antal i olika aktiviteter, det 

betyder således inte att de förstår innebörden av dem.  

2.2 Det meningsfulla matematiska lärandet 
Matematiken handlar i hög grad om att kunna urskilja förhållanden mellan föremål 

och företeelser gällande rum, tid och kvantiteter. Matematiken är ett nödvändigt 

redskap i vardagen för att förstå och bemästra problem och utmaningar (Doverborg & 

Pramling Samuelsson, 2004). 

För att definiera vad begreppet lärande innebär i denna uppsats, har vi valt att beröra 

teori om matematiskt lärande. I förskolan ska man sträva efter att alla barn får 

möjlighet att utveckla och lära sig olika matematiska begrepp. Matematiken handlar 

om att barn ska upptäcka och introduceras till matematiska fenomen (Doverborg & 

Pramling Samuelsson, 2004). Det är också viktigt att barn förstår innebörden av 

matematiska begrepp såsom storlek, mängd och form. Om barn använder sig av 

matematiska begrepp utan att förstå dess innebörd, saknar de djupare kunskap om 

att dessa kan användas på olika sätt. De har då inte kunskapen om att till exempel 

längd kan vara och undersökas på mer än ett sätt (Doverborg & Pramling 

Samuelsson, 2004). 

Det meningsfulla lärandet sker när barn gör något som de visar intresse för, är 

engagerade i, och av fri vilja bryr sig om och har lust att göra. Det är viktigt att 

kommunicera om matematiska begrepp i den miljö som barnen är vana vid, så att de 

därifrån kan utveckla sitt matematiska tänkande och börja uppfatta matematiken 

som något som har med deras värld att göra (Doverborg & Pramling Samuelsson, 

2004).  

Leken och lekfullheten är en viktig dimension i barns lärande. Barn utforskar och 

försöker förstå sig själva och sin omvärld. Inom matematiken leker och utforskar 

barnen dagligen i exempelvis rollekar, regellekar eller i lekar där de utvecklar tankar 

och hypoteser som de sedan testar själva eller tillsammans med andra barn eller 

vuxna. Lärande sker även när de bygger och konstruerar med olika material i sin 
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lekmiljö på förskolan. Doverborg och Pramling Samuelsson (2004) menar att 

lärandet sker när barnet förstår rummets egenskaper. När barnen har förståelse för 

rummet, har de möjlighet att skapa en förståelse för fysik, närhet, avstånd och tyngd.      

Den viktigaste förutsättningen för matematisk utveckling och lärande – enligt 

Doverborg och Pramling Samuelsson (2004) – är sammanfattningsvis att stödja 

barnen till att sätta ord på sitt eget lärande. När barnet har grunderna att förstå 

rummet, att utforska och förstå sin egen omvärld, har de också påbörjat det 

matematiska tänkandet som ger dem fördelar i den fortsatta matematiska 

utvecklingen. Varje barn ska börja se sig själv som en problemlösare och våga pröva 

olika lösningar på problem i olika situationer. Meningsfullheten i barnens vardag blir 

då en självklar utgångspunkt men också ett resultat av lärandet (Doverborg & 

Pramling Samuelsson, 2004).  

2.3 Barns matematiska lärande  
De grundläggande färdigheter som matematiken ger, som exempelvis VAD? kan både 

observeras och tolkas olika beroende på vilka aktiviteter som barnen utövar. I lekar 

och aktiviteter där barnen använder sitt matematiska tänkande, tränar de även på 

logiskt tänkande och generaliseringar.  I förskolan får barnen möjlighet till att förfina 

och utveckla sitt kunnande om mönster och ordning och även nyansera det logiska 

tänkandet och förståelse för jämförelse, parövningar och kategorisering av 

omvärldens många fenomen.   

Doverborg och Pramling Samuelsson (2004) skriver att barnen får tillit till sin egen 

förmåga när de känner att de kan behärska matematiken och dess innehåll. De 

använder begrepp (som mängd, storlek, djup, osv.) för att skapa mening och fastställa 

förståelsen i matematiken. När barnet är kompetent nog att behärska matematiken 

på ett grundläggande plan, finner de glädjen att förmedla sina kunskaper vidare, som 

exempelvis, uppskatta storlek, längd och problemlösning (Doverborg & Pramling 

Samuelsson, 2004).  

En grundstomme för det matematiska lärandet är tilliten till sig själv. När barnet har 

tillit till sig själv kan förståelsen för olika begrepp och idéer bara bli större. Det är inte 

bara barnets språk som utvecklas, utan de utvecklar även sitt sätt att uttrycka tankar 

och anta utmaningar på.  

Matematik är för många en viktig kunskap, något som alla har nytta av och faktiskt 

omedvetet eller medvetet använder varje dag. Vikten av matematiken i vardagen och 

livet ses som en viktig anledning till att börja med matematiken så tidigt som möjligt 

så att barnen kommer in i det matematiska tänket tidigt, vilket bör underlätta för 

dem senare i livet och för det livslånga lärandet (Doverborg & Pramling Samuelsson, 

2004).   

2.4 Pedagogens kompetens 

Pedagogernas professionalitet har enligt Doverborg, Pramling och Pramling 

Samuelsson (2013) en betydande roll i barns lärande och meningsskapande. 

Författarna menar att det är viktigt att pedagogerna har förmågan att lyssna, 

kommunicera och analysera innehållet av barns meningsskapande. Pedagogerna ska 
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bland annat kunna ställa utmanande frågor till barnen, eftersom det är kärnan till 

barnens meningsskapande.  

Doverborg, Pramling och Pramling Samuelsson (2013) beskriver tre dimensioner 

som visar på komplexiteten i yrket. En professionell pedagog kännetecknas enligt 

författarna genom att hen:  

* Vet vad och varför barnen ska lära sig. 

* Vet hur man ska arbeta med barn. 

* Har relationell och förhandlande kunskap. 

Författarna skriver också att pedagogerna är ett viktigt stöd i barns undersökande 

dels för att synliggöra barns lärande och dels för att ge barn möjlighet till att erfara 

matematik både medvetet och fokuserat som en meningsfull del av deras vardag. Ges 

barnet rätt verktyg för att kunna nå sitt matematiska tänk, underlättar det för dem 

när de väl fångar upp de begrepp som har med tid, rum och mängd att göra 

(Björklund, 2013).  

 

Den professionella pedagogen menar Björklund (2013) behöver kunskap om barns 

lärande och utveckling samt om barns matematiska lärande och dessa kunskaper ger 

dem förutsättningar för att kunna stödja barnen i deras utveckling.  

 

En professionell och lyhörd pedagog ska ta tillvara på barns egna lärandetillfällen 

utmana dem i sin utveckling. Pedagoger som ser dessa möjligheter kan ge barnen 

goda möjligheter att utveckla sina matematiska kompetenser (Björklund, 2013).  

Alla barn är inte intresserade av matematik, men pedagogerna ska ge alla barn 

samma möjligheter att utveckla sitt matematiska tänkande så att de får uppleva och 

pröva på matematikens värld.  

2.5 Synliggörande av matematik i förskolan  
I det följande beskrivs hur lärare kan arbeta med matematik i förskolan.  

Björklund Boistrup (2006) skriver att man måste ha rätt material för att synliggöra 

lärandet för barnen. Pedagogerna kan använda sig av enkla metoder för att få barnen 

involverande i lärandet. De kan bland annat vara att dokumentera och sätta upp 

bilder på väggarna av vad barnen har gjort, att låta barnen vara med och utforska 

olika fenomen, som exempelvis vid fruktstunden då barnen aktivt kan delta med 

hjälp av ett papper och en penna; ”hur många bitar apelsin har du, kan du visa mig på 

pappret?”. På detta sätt får barnen en god möjlighet att se sitt eget lärande och 

samtidigt erbjuds vara problemlösare (Doverborg, Pramling & Pramling Samuelsson, 

2013).   

Doverborg, Pramling och Pramling Samuelsson (2013) beskriver hur pedagoger ska 

arbeta för att synliggöra lärandet för barnen. Man kan exempelvis använda bilder på 

barnens aktiviteter för att synliggöra barnens lärande. För att synliggöra lärandet, 

menar Doverborg, Pramling och Pramling Samuelsson (2013)  måste pedagogen och 

barnet tillsammans reflektera vad de har lärt sig. Lärandet ska vara en pågående 

process där barnen först får göra, pedagogen dokumenterar, sedan samtalar de 

tillsammans kring det och slutligen får barnet se och ta på vad det är de har lärt sig. 
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Doverborg, Pramling och Pramling Samuelsson (2013) benämner processen som 

pedagogisk dokumentation. 

 

Björklund (2013) skriver att det för många pedagoger kan vara ett problem att hitta 

exempel på vad som synliggör ett specifikt matematiskt innehåll i verksamhetens 

praktik. Fokuseringen riktas lätt till rent praktiska problem och lösningar på dem, 

snarare än att undersöka vardagliga problem matematiskt. Det kan lätt leda till att 

lärandeobjektet och matematiken blir bortglömt. Pedagogerna behöver enligt 

Björklund (2013) ha en utvecklad förmåga att kunna urskilja och tolka vad 

matematiken i vardagen innebär. Barnen behöver inte nödvändigtvis använda siffror. 

Det är nämligen inte alltid relevant att räkna antal, istället kan man introducera 

andra vägar för barnen så att de använder matematik som problemlösning – det kan 

handla om vem som har fått flest stenar. Det finns många sätt att jämföra antal och 

detta kan man göra genom att exempelvis se vem som har störst hög, längst rad, 

tyngst mängd och högst torn, osv. (Björklund, 2013). 

Doverborg, Pramling och Pramling Samuelsson (2013) menar att de flesta i 

förskolans verksamhet anser att de har ett pedagogiskt och varierat arbetssätt. 

Pedagogerna behöver variera sina sätt att arbeta med matematik eftersom barn lär 

sig olika. Författarna lyfter även att det är viktigt med variationen för barnens 

meningsskapande. Variationen används även för att expandera barns tankevärld. 

Barnen tillåts att få uttrycka sina tankar och därmed följer pedagogerna upp och låter 

barnen undersöka sina funderingar och tankar kring olika fenomen som kan 

undersökas med hjälp av matematik. 

Variationen är en förutsättning för barnens lärande. Pedagogerna varierar sättet att 

synliggöra ett visst fenomen. Pedagogerna i verksamheten behöver synliggöra sådant 

som barnen kan urskilja och förstå.  

Det är inte alltid lätt att förstå barns tankevärld men det är viktigt att pedagogerna 

kan tolka och förstå vad barnet vill få fram. Genom att variera tillvägagångssätten är 

det lättare att förstå barnens tankar och funderingar och därefter kan man stödja 

barnen i deras individuella utveckling (Björklund, 2013). 

Doverborg, Pramling och Pramling Samuelsson (2013) påpekar att den vardagliga 

matematiken ofta sker i samtal mellan barn och vuxna. Exempelvis vid 

matsituationer, på och avklädning samt vardagliga samtal. 

Pedagogernas professionalitet är ytterst viktigt för barnens utveckling och lärande 

inom matematiken. De behöver ha ett didaktiskt kunnande för att iscensätta 

lärandesituationer och kunskaper om vilka begrepp och principer barnen behöver 

möta för att få förståelse för matematiska fenomen.  

2.6 Läroplan för förskolan  
I läroplanen för förskolan står det att varje förskola ska sträva efter att utveckla barns 

matematiska intressen, men också sträva efter att varje barn tillägnar sig nyanserade 

innebörder i matematiska begrepp, få kunskap om samband och upptäcka nya sätt att 

förstå sin omvärld (Skolverket, 2010).  
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Vidare säger läroplanen att varje barn ska utveckla sin förmåga att upptäcka, använda 

och kommunicera matematik i meningsfulla sammanhang. Förskolan ska även sträva 

efter att varje barn utvecklar förståelse för matematik och för de grundläggande 

egenskaper som begreppen tal, mätning och form för med sig, samt sin förmåga att 

orientera sig i tid och rum.  

Förskolan ska sträva efter att barnen upplever att det är roligt och meningsfullt att 

lära sig nya saker och ställs inför nya utmaningar som stimulerar lusten att erövra 

nya färdigheter, erfarenheter och kunskaper, samt att stimulera barns nyfikenhet och 

begynnande förståelse av matematik (Skolverket, 2010). 

3 Metod  
Denna undersökning har en kvalitativ forskningsansats med ett induktivt 

analysförfarande. Vi är intresserade av vad vi kan se i svaren i de kvalitativa 

intervjuerna. Svaren styr våra kategoriseringar snarare än att vi använder oss av teori 

som grund för kategorisering (Bryman, 2011). En kvalitativ forskningsansats valde vi 

för att studien är inriktad på innehållet i det respondenterna säger, och vi betraktar 

därför intervjusvaren som resultatet av undersökningen. I linje med en induktiv 

tolkning av data utgår vi även ifrån ett öppet förhållningssätt till respondenternas 

svar. 

I den kvalitativa forskningsansatsen ligger vikten inte på mängden ord utan just på 

innehållet och den skapar därför en djupare förståelse för respondenternas svar 

(Bryman, 2011).  Att studien kommer ha ett induktivt förvarande innebär att, 

observationer och det data insamlade materialet skapar en förståelse av materialet 

hos oss, och denna förståelse kommer att analyseras och delas upp i olika teman efter 

respondenternas svar (Bryman, 2011). 

Vi har valt att använda intervjuer och observation som metod. Vi valde att genomföra 

kvalitativa intervjuer för att vi anser att det ger oss en klarhet och det ger 

respondenterna friare ramar då det finns möjlighet och ges utrymme för eventuella 

följdfrågor. Vi jämför detta med kvantitativ intervju där respondenterna har strikta 

”ramar” med möjlighet att endast svara på det frågor som ställs. För att få svar på 

våra frågeställningar har vi valt att intervjua barnskötare samt förskollärare.  

Vi kommer att benämna dem som pedagoger i texten. Vi valde att genomföra 

observation för att vi tycker att det är en bra metod och för att synliggöra 

matematiken i verksamheten.  

3.1 Intervju som metod  
Bryman (2011) skriver att intervju är en vanlig metod också i icke akademiska 

sammanhang, vid exempelvis anställningar och undersökningar. Men de olika 

intervjuformerna skiljer sig åt och har olika syften. En forskningsintervju skiljer sig 

ifrån andra intervjuformer, då syftet med intervjun är att söka svar på 

forskningsfrågor. Vi är intresserade av att ta del av respondenternas reflektioner 

kring frågor som rör vårt syfte. Kvalitativa intervjuer är tillåtande till undantag från 

ursprungsfrågorna för att ställa bl.a. uppföljningsfrågor eller andra frågor som är 
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kopplat till det respondenterna sagt tidigare. Här finns det möjlighet att vara flexibel 

och följsam så att fokus kan läggas på de viktigaste frågorna som dyker upp under 

intervjuns gång (Bryman, 2011). Kvantitativa intervjuer i jämförelse med kvalitativa 

intervjuer är mer strukturerade och inte lika flexibla, vilket innebär att relevant 

information kan gå förlorad. Därför passar kvalitativa intervjuer bättre in i vår 

uppsats.  

En kvalitativ intervju kan vara utformad på olika sätt. Den kan vara mer 

ostrukturerad vilket innebär att endast minnesanteckningar används som stöd vid 

intervju (Bryman, 2011). Det kan hända att endast en fråga ställs och respondenten 

får associera fritt kring frågan vilket gör att det tenderar att likna ett vanligt samtal. 

Det finns också semistrukturerad intervju som innebär att ett par frågor finns 

förberedda att ställas till respondenten, dock behöver de inte ställas i samma ordning 

som de är strukturerade i. Det är också tillåtet att ställa följdfrågor under samtalets 

gång (Bryman, 2011). Vår uppsats kommer att bestå av en kvalitativ semistrukturerad 

intervju som metod.  

3.2 Observation som metod  
Vi gör också observationer i vår undersökning. Observationerna är kvalitativa. 

En kvalitativ observation innebär ett långvarigt engagemang från forskaren när det 

gäller de studerade personernas sociala liv eller lokalernas utformning. En 

deltagande observation innebär många olika metoder och källor för datainsamlingen. 

Där har man också ett speciellt fokus på kulturen hos den grupp som forskaren 

studerar (Bryman, 2011).  

Det finns ofta ett antal miljöer som enligt forskaren anses som intressanta för 

undersökningen. De miljöer som är relevant för vår undersökning är förskolans 

lokaler. Bryman (2011) skriver att man kan välja ett visst fall eller en miljö som passar 

till frågeställningen men det finns aldrig några garantier för att det ska lyckas. Att 

observera en miljö kan i många fall anses som svårt eftersom att rummet kanske inte 

ger så mycket relevant resultat utifrån frågeställningen (Bryman, 2011).  

Några av de olika roller som man kan ha i en observation är:  

 Fullständig deltagare som innebär att man är en fullvärdig deltagare av den 

miljön som undersöks. Man ses då som en dold observatör och smälter in i 

omgivningen.  

 Deltagare som observatör innebär egentligen samma sak som den övre 

punkten men i detta fall är personerna i omgivningen medvetna om 

forskarens status som forskare.  

 Observatör som deltagare innebär att forskaren fungerar som intervjuare, det 

förekommer vissa observationer med det handlar inte om delaktighet. 

 Fullständig observatör innebär att forskaren i detta fall inte samspelar med 

personerna i miljön som undersöks, personerna i omgivningen behöver alltså 

inte ta hänsyn till forskaren.  
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3.3 Urval  

3.3.1 Urval av intervju  
I denna uppsats intervjuas 8 pedagoger (förskollärare och barnskötare), från olika 

avdelningar och förskolor. Vi valde att göra intervjuer på olika förskolor för att 

möjligheten till detta fanns och för att minska risken för liknande svar, eftersom att 

man oftast använder liknande metoder på samma avdelningar och förskolor. Detta 

blir därför ett bekvämlighetsurval vilket innebär att respondenterna som valts fanns 

tillgängliga för forskarna (Bryman, 2011).  

Vi valde att intervjua både förskollärare och barnskötare för att få deras syn på vårt 

valda ämne, eftersom de vistas i förskolans miljöer tillsammans med barnen och 

deras lärande anser vi att det är viktigt att få bådas tankar och syn.  

De åtta respondenterna vi har intervjuat är: 

Förskollärare 1: Utbildad förskollärare med 25 års erfarenhet av förskoleverksamhet 

arbetar med barn i åldrarna 5-6 år.  

Förskollärare 2: Utbildad förskollärare med 34 års erfarenhet av förskoleverksamhet 

och arbetar med barn i åldrarna 3-5  

Förskollärare 3: Utbildad förskollärare med 35 års erfarenhet av förskoleverksamhet 

och arbetar med barn i åldrarna 4-5 år.  

Förskollärare 4: Utbildad förskollärare med 8 års erfarenhet av förskoleverksamhet 

och arbetar med barn i åldrarna 1-4 år.    

Förskollärare 5: Utbildad förskollärare med 40 års erfarenhet av förskoleverksamhet 

och arbetar med barn i åldrarna 3-5 år.  

Barnskötare 1: Utbildad barnskötare med 30 års erfarenhet av förskoleverksamhet 

och arbetar med barn i åldrarna 1-5 år. 

Barnskötare 2: Utbildad barnskötare med 9 års erfarenhet av förskoleverksamhet och 

arbetar med barn i åldrarna 1-4 år.  

Barnskötare 3: Utbildad barnskötare med 12 års erfarenhet av förskoleverksamhet 

och arbetar med barn i åldrarna 3-4 år.  

3.3.2 Urval av observation 
Vi valde att åka ut till 3 olika förskolor i två olika kommuner för att observera hur de 

arbetar med matematik och hur de synliggör matematiken för barnen i 

verksamheterna. Vi valde att ha 3 olika förskolor för att få observera olika 

verksamheter. Vi använde oss av förskolor som vi hade tillgång till och där av blev 

även detta urval ett bekvämlighetsurval (Bryman, 2011).     

3.4 Forskningsetik 
Vi har i denna uppsats tagit hänsyn till den forskningsetik som Bryman (2011) och 

vetenskapsrådet (2011) understryker. I vårt missivbrev (se bilaga 1) informerar vi 

våra respondenter om de forskningsetiska kraven.  
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Vi tar hänsyn till informationskravet då vi informerar respondenterna om 

uppsatsens syfte, att de kan när som helst kan avbryta sin medverkan, Vilket 

innefattar samtyckeskravet. Konfidentialitetkravet tar vi hänsyn till då vi informerar 

respondenterna om att deras namn inte kommer att användas i arbetet, vilket då 

innebär att de kommer att behandlas konfidentiellt. I missivbrevet informerar vi även 

om att det insamlade materialet endast kommer att användas som underlag för 

uppsatsen och sedan raderas vilket då skyddar respondenternas integritet 

(Nyttjandehetskravet).   

3.5 Genomförande av intervju 
Vi började med att ge förfrågan till olika förskolor för att se ifall det fanns några 

förskollärare och barnskötare som ville ställa upp på en intervju. När vi sedan hade 

fått 8 pedagogers samtycke, bokades tid till intervjuerna med samtliga respondenter. 

Efter detta fick de även ta del av vårt missivbrev (se bilaga 1) där de kunde läsa mer 

om uppsatsens innehåll, att intervjun kommer spelas in samt om deras rättigheter, 

även där fick de samtycka till sin medverkan ännu en gång, med en underskrift. 

Intervjuerna genomfördes separat, vi delade alltså upp oss för att vara så flexibla som 

möjligt. 

Varje intervju genomfördes i en lugn miljö, för att få respondentens uppmärksamhet. 

Samtalen spelades in för att underlätta för oss vid senare transkribering och för att 

säkra att ingen viktigt information gick förlorad. När intervjuerna var igång ställdes 

frågor och eventuella följdfrågor. När intervjun var färdig, tackade vi för 

respondentens medverkan och påpekade ännu en gång att det går att ta del av det 

slutliga resultatet på DIVA. Intervjuerna tog mellan 15-30 minuter. 

3.6 Genomförande av observation 
Vi valde att gå ut på tre olika förskolor och genomföra våra observationer, för att få en 

insyn i olika verksamheter. Vi valde att observera lokalerna som de vistas i på 

dagarna samt vilket material de använder sig av i den matematiska verksamheten.  

Vi undersökte vad förskolorna hade för material som de arbetade med och hur det 

gjorde det synligt för barnen, vi dokumenterade detta men hjälp av block och bilder 

för att sedan kunna gå tillbaka och se vad och hur de arbetade med detta. Tiden vi 

observerade på varje förskola varierade mellan 30-60 minuter. Tiden berodde på hur 

mycket material som fanns och hur många avdelningar vi besökte på respektive 

förskola. 

3.7 Genomförande av analys 

3.7.1 Analys av intervju  
Vår analys av intervjuerna är tematisk. Det underlättar att kategorisera 

datamaterialet i olika teman (Bryman, 2011). 

Vi började med att transkribera våra intervjuer var och en för sig, sedan gick vi 

igenom dem tillsammans för att ta del av allt material. Sedan diskuterades hur vi 

skulle gå tillväga för att sortera upp alla svar vi hade fått under intervjuerna. Det var 
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svarens innehåll som styrde vår tematisering. Vi sorterade svaren efter liknande svar 

och delade sedan upp dem under våra tre frågeställningar där vi ansåg innehållet var 

relevant. Vi beslutade sedan att våra frågeställningar  

”Hur synliggörs matematiken i verksamheterna?”, 

”Hur uppfattar pedagogerna vikten av det tidiga mötet med matematiken?” och 

”Hur introduceras barnen i matematik i förskolan?” skulle bli våra slutliga teman. 

När denna process var genomförd hade vi ett resultat som vi därefter kunde analysera 

och jämföra med den litteratur som vi bearbetat till denna uppsats. 

3.7.2 Analys av observation  
Vi började med att gå igenom vårt insamlade material för att se vad vi hade 

observerat på de olika förskolorna. Sedan diskuterade vi även här hur vi skulle gå 

tillväga för att sortera upp det som observerats. Det vi hade observerat jämfördes för 

att se vilka likheter och skillnader som fanns mellan de material vi hade observerat, 

därefter sorterade vi upp likheter respektive skillnader med varandra. Vi tyckte att 

det som observerats passade in under temat ”Hur synliggörs matematiken i 

verksamheterna?” och valdes därför att presentera detta under samma tema i 

resultatet. 
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4 Resultat  
I denna del presenteras resultatet av vår undersökning. Resultatet delas upp under 

fyra olika rubriker, hur uppfattar pedagogerna betydelsen av förskolebarns tidiga 

möte med matematiken? Hur synliggörs matematiken i verksamheterna? och hur 

introduceras barn i matematik på förskolan och observation i tre olika förskolor.  

4.1 Hur uppfattar pedagogerna betydelsen av förskolebarns tidiga 

möte med matematiken 
Majoriteteten av respondenterna lyfter att det är viktigt att börja tidigt med 

matematik i förskolan för att barns nyfikenhet och lust för matematik ska väckas. Det 

är enligt pedagogerna viktigt att förskolan arbetar med matematik på ett lustfyllt och 

lekfullt sätt. Flertal av respondenterna lyfter att de som pedagoger behöver ge stöd 

för att barnen ska utveckla lust och intresse för matematik. Barnen ska alltså få en 

positiv bild av ämnet redan i förskolan. Förskollärare 4 säger att:  

Matematiken ska vara lustfylld och lekfull så att barnen får en positiv 

känsla för den. 

Det är viktigt att barnen får en positiv inställning till matematiken och majoriteten av 

pedagogerna nämner att det är viktigt att utveckla barns lust och intresse tidigt. Ett 

verktyg för att barnen ska introduceras i matematiken på ett lustfyllt sätt är att som 

Förskollärare 4 nämner använda leken. Leken ska ge barnen möjlighet att få en 

förståelse för matematiken. Det framkommer också att det är viktigt att man 

inkluderar matematiken i leken och inte i renodlade matematiklektioner.  

Förskollärare 3 säger också att pedagogen ska lägga grunden och intresset för 

matematiken. Det är viktigt att man som pedagog är lyhörd och uppmuntrar barnen 

när man ser att de redan har ett intresse för matematik.  

Matematiken behöver lyftas fram som roligt, intressant och positivt och det här har 

majoriteten av respondenterna lyfts som viktigt. Förskollärare 5 säger att:  

Jag både tror och tycker att man ska börja med matematiken i förskolan för 

att väcka glädjen hos barnen och för att göra det till något positivt. 

Matematiken i förskolan ska handla om lätta och vardagliga saker som främjar 

barnen i deras utveckling. Däremot anser de också att det inte får bli för mycket 

undervisning, för risken att det blir ”skola” ökar då. Matematiken som förskolan 

arbetar med ska vara enkel och vardaglig. Förskollärare 5 säger att: 

Matematiken med de minsta barnen kan handla om exempelvis simpla 

saker som att påpeka att vantarna är lika, eller att man kanske har olika 

strumpor på sig. Det är alltså viktigt att benämna även sådana saker under 

dagen.  

Det pedagogiskt arbete med matematik ska omfatta vardagliga saker så som dukning, 

samlingar, utomhus respektive inomhuslek. Barnen lär sig genom matematik i 

förskolan att känna igen matematik, i exempelvis siffror, och genom att mäta och 

jämföra osv.  
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Flera av pedagogerna menar att grunden som barnen får med sig i förskolan är viktigt 

för det fortsatta lärandet. Alla respondenter nämner att matematiken i förskolan är 

bra för barnen, eftersom att de just får en grund som de sedan tar med sig från 

förskolan till skolan. Medan flertal av respondenterna påpekar att många barn i äldre 

åldrar anser att matematiken är svår och menar därefter att matematiken i förskolan 

underlättar för de barnen när de sedan börjar i skolan.     

Förskollärare 3 säger följande: 

Barnen finner glädjen med matematiken och då förhoppningsvis minskar 

det risken för att de ska tycka att det är tråkigt. Jag tror inte att barnen 

upplever det lika besvärligt om man har fått varit med och förstått 

matematiken tidigt.  

En förskollärare säger även att det är viktigt att barnen får lyckas. Barnen måste få 

känna att de kan, för då blir det lättare i skolan. Har de inställningen att de klarar av 

det så går det lättare att lära sig. Om barnen ser matematik som något roligt så 

kommer barnen ha lättare för det i skolan. Matematiken måste anpassas efter 

individen. 

En annan förskollärare nämner att barnen lär sig att känna igen matematiken och 

dess olika begrepp så som siffror, form och sortering. Och menar att även om barnen 

är små och inte förstår matematiken så är det viktigt att ändå använda sig av den. Att 

använda den vardagliga matematiken påpekar några av respondenterna är viktigt för 

barnets fortsatta utveckling. Det underlättar också om barnet har ett utvecklat språk 

då förståelsen för begreppen blir lättare att hantera.  

De har alla liknade tankar om att förskolans arbete med matematiken underlättar för 

barnens fortsatta matematiska utveckling och lärande, de påverkas positivt, det är 

spännande och roligt.  

4.2 Hur synliggörs matematiken i verksamheterna? 
Majoriteten av respondenterna synliggör matematiken i verksamheterna genom 

bilder på det barnen utforskat som pedagogerna gör synliga för både barn och 

föräldrar. De har siffror, månader och dagar uppsatta på väggen. Förskollärare 4 

berättar att de arbetar mycket med bilder där de visualiserar matematiken. Det 

framkommer även att pedagogerna bakar med barnen och dokumentationerna av 

bakningen finns tillgängliga för barn och vuxna på avdelningarna. Majoriteten av 

pedagogerna nämner att de dokumenterar med bland annat läsplatta och 

programmet ”pic collage”. En respondent berättar även att barnen har egna portfolios 

där deras utveckling och lärande dokumenteras. 

Förskollärare 3 säger att:  

Dels så sätter vi upp bilder på både det dem gjort och tar bilder när de gör 

och skriver vad de säger att de gör. Vi har bilder uppe på bland annat siffror 

och månader för att synliggör för barnen. 

En annan förskollärare berättar att de delar upp hallen i olika delar och teman, där de 

samlar allt som har med nu exempelvis matematik att göra, så att barnen och 

föräldrar kan se vad de gjort.  
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Majoriteten av respondenterna nämner att de benämner matematiska begrepp för att 

stödja barnen i deras matematiska utveckling.  

Förskollärare 1 säger:  

Det är viktigt att använda rätt begrepp när man benämner saker för barnen 

att exempelvis säga triangel och inte trekant och så vidare.  

Förskollärare 1 nämner också att pedagogerna påpekar och uppmärksammar barnen 

när de använder matematik för att göra dem medvetna 

Flertal av pedagogerna benämner begrepp och sätter ord på matematiken för barnen. 

Barnskötare 1 lyfter att de använder matematiken och gör den synlig för barnen även 

i vardagliga situationer och inte bara i aktiviteter. Slutligen nämner förskollärare 5 att 

de pratar om matematiken med barnen. 

De undersöker former och storlek på byggklossar när de bygger. De använder även 

mycket rim och ramsor.  

Förskollärare 2 berättar att:  

Barnen är med vid dukning, de räknar hur många barn som sitter vid 

bordet, hur många tallrikar, glas och bestick som behövs. Det är alltid två 

barn som får vara med och duka varje dag. 

En förskollärare berättar att barnen just nu är intresserade av kroppen och de har då 

fått mäta hur långa de är. Barnen satte sedan sugrör på ett snöre som är lika långt 

som de själva för att visualisera hur långa de är och detta görs varje halvår. De får 

även när de börjar på förskolan göra handavtryck och detta görs sedan en gång varje 

år för att barnen ska se att händerna växer. En respondent berättar även att de brukar 

ha omröstningar tillsammans med barnen och för att barnen ska få se och förstå 

resultatet så brukar de synliggöra resultatet med att lägga ut tillexempel klossar för 

varje röst som något får. 

De leker matematiska lekar som exempelvis kan handla om ordningen, första, andra, 

tredje och så vidare vilket ett flertal av respondenterna tar upp.   

Exempelvis om några barn sitter och leker med bilar, då kan man sortera dem i färg 

eller storlek och se vilka det finns flest av. Barnskötare 1 berättar också att de har 

matteryggsäckar med olika matematik övningar och aktiviteter i som barnen kan låna 

hem. En barnskötare nämner att de tillsammans med barnen utvärderar vad de har 

lärt sig inom matematiken, för att öka chansen att så många barn som möjligt förstår 

innebörden i begreppet matematik, vilket är ett synliggörande i sig. 

4.2.1 Observation i 3 olika förskolor  
På majoriteten av förskolorna hade de bilder uppe på väggarna med siffrorna 1-10, de 

hade även olika former i olika färger på både väggen och i olika spel som exempelvis 

”memory”, och klossar som barnen kunde leka med. På förskola 1 fanns alla månader 

och årstider uppsatta på väggen där även barnens bilder satt utplacerade på de 

månader som de fyller år, så att alla kan se detta.  
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På väggarna i hallen på förskola 1 så hade de olika ”ämnen” indelade i spalter som 

exempelvis matematik, natur och bild. I matematikstapeln sitter det bilder uppe på 

vad barnen har arbetat med vad det gäller matematiken, bilder på dem i lek och även 

bilder på former och texter där det stå vad barnen säger om matematik. De har bilder 

på diagram som de har gjort vid olika omröstningar. För att barnen ska kunna se och 

förstå resultatet använde de olika material för att visa som bland annat, klossar och 

duplo. Detta så att barnen själva kan se skillnad på resultatet. 

Pedagogerna hade planerat verksamheten så att barnen varje dag medvetet eller 

omedvetet skulle sortera leksakerna vid städning och ställa respektive låda på sin 

plats. På förskola 1 observerades också att de använde sig av MIO som innebär 

Matematiken-Individen-Omgivningen, som är ett material som hjälper pedagoger att 

observera hur matematiska färdigheter utvecklas hos barn i förskolan. 

På förskola 2 sitter det dokumentationer på väggarna från när barnen t.ex. bakat, 

sorterat eller jobbat med färg och form. Det sitter uppe siffror på väggarna både med 

och utan symboler som gestaltar siffran. De har ett rum fullt med bollar och med rör 

på väggarna. Där kan barnen undersöka både storlek och hastighet.  

Det finns ett litet bord där pedagogerna har satt fast siffrorna 1-4 med en varsin form 

och även prickar som även här gestaltar siffran. 

De har även några ”matteryggsäckar” som barnen får låna hem och arbeta med (se 

bilaga 3). I ryggsäckarna så finns det olika aktiviteter med olika svårighetsgrad. De 

har stora byggklossar som barnen kan få bygga med. Barnen får då in längd, storlek, 

färg och mönster men även antal.  

De har även JOVO på förskolan som är ett slags pussel med olika geometriska former. 

Barnen får med sig former, färg, storlek och antal (se bilaga 3).  

På Förskola 3 hade de matematikpåsar med siffrorna 1-5. I dessa fanns det lite olika 

aktiviteter som barnen kunde göra. De har även en vägg med fjärilar och varje barn 

har en egen fjäril med prickar på och dessa prickar symboliserar barnens ålder. De 

har en stor klocka på väggen som syns tydligt både för barn och pedagoger. De har 

månadsburkar där det finns en kula för varje dag (se bilaga 3). Kulorna läggs sedan i 

en årsburk och detta visualiserar tid.  

De har även en våg som de gjort själva av en kedja, galge och två hinkar. Vågen är ett 

redskap när barnen undersöka vikt. Barnen har fått mätt sig och klippt ett snöre som 

är lika långt som de själva och sedan satt på sugrör på snöret. Barnen får se sin och 

andras längder och kan jämföra både med snörena och det kan skapa diskussion om 

olikheter och likheter (se bilaga 3).  

4.3 Hur introduceras barnen i matematik på förskolan? 
Majoriteten av respondenterna menar att de introducerar barnen i matematik genom 

att visa materialet för barnen i samlingar, att de arbetar tillsammans med barnen 

samt att de, enligt dem själva, fångar upp barns intresse på ett roligt och 

intresseväckande sätt. De menar att det är viktigt att visualisera matematiken för 

barnen och detta genom bilder, symboler, former och siffror för att göra det tydligt 

för dem. Några av respondenterna har svarat att de använder sig av dator och/eller 

surfplatta för att introducera barnen.  

Förskollärare 4 säger: 
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Vi brukar visualisera matematiken för barnen, för att förtydliga vad vi 

arbetar med. Vi använder bland annat bilder och föremål, för att barnen 

behöver tillexempel få erfara talet, för att få en förståelse om det.  

Barnskötare 3 säger att de i verksamheten introducerar nya saker för barnen i 

samlingar, genom exempelvis en samlingspåse där pedagogerna har det material som 

de ska presentera för barnen, i detta fall siffror, som de lägger ut på rad och under 

siffran lägger de ut klossar tillsammans med barnen för att de ska få en bild av hur 

siffran ser ut och hur mycket det är. 

Flertal av respondenterna nämner att om de ser något barn som redan har intresse 

för matematiken så stöttar de barnen genom lek och diskussion. De benämner även 

det barnen gör och undersöker. De diskuterar med barnen om att man kan göra eller 

tänka på andra sätt, de utvecklar samtalet och närmar sig barnens tankar och 

funderingar. De utmanar barnen i deras tankar. Barnskötare 1 säger: 

När vi ser att barn har intresse för matematik så finns vi pedagoger till 

hands och kan visa och förklara. Vi finns med i bakgrunden, vi kan vara 

snabba med att hjälpa till. För om jag har tänkt ut något är det inte säkert 

att barnen tänker exakt som mig. Jag är avvaktande och observerar och kan 

sedan ge tips om hur man kan göra annorlunda.  

En respondent nämner att det kan handla om att ett barn är intresserad av hur lång 

han/hon är och kanske gissar på åtta meter och för att inte tappa barnets nyfikenhet 

så kan man tillsammans med barnet undersöka om det stämmer, genom att med en 

meterlinjal mäta upp åtta meter på golvet, ”stämmer det att du är åtta meter”. På 

detta sätt får barnet både sin nyfikenhet stimulerad, får undersöka samt komma fram 

till en lösning på sin frågeställning genom att dra en egen slutsats. Barnskötare 1 

berättar om ett par barn som la glasspinnar på golvet i en lång rad. De funderade över 

hur långt de hade lagt och började då att mäta sitt bygge.  

Flertal av respondenterna påpekar att de tar reda på saker tillsammans, om barnen 

undrar över något.  

Förskollärare 2 nämner att de jobbar en del med storlekar just nu då barnen är 

intresserade av störst och minst. De håller även på med mängder som exempel hur 

mycket mat man tar på tallriken. De pratar om division på fruktstunden, hur många 

gånger de delar frukten till exempel.  

Ett annat bra sätt att introducera ett nytt matematikområde eller ett begrepp på, 

menar flera av respondenter är att använda leken som redskap. Till exempel på 

introduktionen till den matematiska ordningsföljden, man kan genom leken ge 

förklaringar till barnen om hur ordningsföljd fungerar. Den matematiska leken kan 

ske både inne och ute och att barnen får leka och utforska med kroppen ser flertal av 

respondenterna som något positivt för deras inlärning. Förskollärare 3 säger:  

Att man lägger det på rätt nivå redan i förskolan, man kan leta efter saker 

både ute och inne som har med matematik att göra osv. Matematik med 

kroppen, barnen måste få uppleva själva. 
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5 Analys  

5.1 Att vara medveten om barns utveckling  
Doverborg, Pramling och Pramling Samuelsson (2004) påpekar vikten av att börja 

med matematik i förskolan. I resultatet av intervjuerna framkommer det hur 

pedagogerna poängterar vikten av det tidiga mötet med matematik. 

Vi ser i resultatet att fler av respondenterna engagerar sig för att få barnen 

intresserade och känna lustfylldhet för matematik. Pedagogerna måste enligt 

Doverborg och Pramling-Samuelsson (2004) hjälpa till att sätta ord på matematiken. 

Barnen behöver tycka att det är roligt och lustfyllt för att de ska lära sig. 

Även i Perry, Dockett och Harleys (2007) tidigare forskning rekommenderas det att 

man i tidig ålder bör använda sig av metoder som uppmuntrar små barn att se sig 

själva som matematiker. Genom att stimulera deras intresse och förmåga att lösa 

problem och utredning, genom relevant och ut hållande verksamhet som stöd. Därför 

gäller det också att personalen i verksamheten är kompetent att kunna ge barnen det 

som de behöver för att utvecklas.  

I resultatet ser vi att pedagogerna anser att matematiken är en viktig del i förskolans 

vardag oavsett barnens ålder. Vi tolkar det också som att förskolläraren anser att 

matematiken inte behöver vara så avancerad, utan att det räcker med att benämna 

vardagliga saker i matematiska sammanhang.   

Detta leder oss vidare in på språket som flertalet respondenter påpekar är lika viktigt 

som inte viktigt vad det gäller barns matematiska utveckling. Förskollärare 1 menar 

att barnen inte behöver ha språket för att förstå det matematiska språket. Därför har 

det en stor betydelse att man använder matematiska begrepp för de minder barnen, 

eftersom att de lär sig innebörden ändå. Det har i tidigare forskning av Solem och 

Reikerås (2012) visat att språket kan fungera som ett redskap för tänkande och 

kommunikation och därför är det viktigt att barnen får höra det matematiska språket 

även innan de själva har det verbala språket. Detta för att det ska finnas som en 

grund för barnen senare i livet (Solem & Reikerås, 2012). 

Majoriteten av alla respondenter menar att matematiken i förskolan är viktig och de 

menar att barnen får en betydelsefull grund i sitt fortsatta lärande. Matematiken 

skapar ett intresse hos barnen som får dem att känna nyfikenhet och intresse till att 

lära mer. 

Är matematiken positivt laddad så underlättar det barnens matematiska utveckling 

och lärande. Några av respondenterna påpekade att det inte får bli skola av det hela 

och med skola då menat undervisning, för risken finns att barnen får en negativ 

inställning till matematiken.  

Det är därför viktigt att man alltid behandlar alla barn lika eftersom att kunskapen 

finns hos alla när de känner sig mogna att visa den.   

Doverborg och Pramling Samuelsson (2004) menar att när barnet har grunderna för 

att förstå olika matematiska begrepp, exempelvis genom att förstå rummet och kunna 

utforska och förstå sin egen omvärld, så har barnet påbörjat ett matematiskt 

tänkande. Det ger barnen en fördel i den fortsatta utvecklingen. Respondenterna 
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menar precis som Doverborg och Pramling Samuelsson (2004) att det gynnar 

barnens utveckling att aktivt stimulera deras matematiska förmåga. 

Solem och Reikerås (2012) trycker på att vi som pedagoger måste kunna se och känna 

igen matematiken i alla sammanhang eftersom att barnen möter matematiken i alla 

vardagliga situationer. För att vi ska komma det matematiska barnet närmare 

behöver vi pedagoger alltså olika typer av kunskap och med hjälp av dessa kunskaper 

är det bevisat att man kan analysera var och hur matematik förekommer för att ge 

barnen det de behöver.  

Solem och Reikerås (2012) menar också att om alla pedagoger har en förkunskap om 

matematikens grundläggande begrepp kan de ge barnen mer kunskaper, möta dem 

där de är i sin utveckling samt uppmuntra dem till vidare upptäckt. Förskollärare 3 

och barnskötare 1 understryker vikten av att pedagogen måste ha intresset och visa 

engagemang just av den anledningen att det kan smitta av sig på barnen, vilket då 

kan leda till en negativ inställning hos dem. 

Vi ser i resultatet att det är viktigt att vara en engagerad pedagog och att visa intresse 

och engagemang för det vi gör tillsammans med barnen, så att de upplever det som 

lustfyllt och lärorikt. Därför är det ännu viktigare att man har de kunskaper som man 

behöver för att kunna ge barnen den lärande utveckling som de förtjänar. Björklund 

(2013) understryker att kvaliteten hos pedagogerna bör vara hög för att barnen ska få 

den grund som de förtjänar.   

5.2 Att lära matematik genom att se matematik  
I resultatet ser vi att pedagogerna har idéer om hur man synliggör matematiken i 

förskolan för barnen. Doverborg, Pramling och Pramling Samuelsson (2013) 

beskriver hur man som pedagog ska arbeta för att synliggöra lärandet för barnen. De 

menar på att man ska synliggöra sådant som barnen kan urskilja och förstå och detta 

genom exempelvis bilder, datorer och läsplattor. Att sätta upp bilder för att 

synliggöra för barnen tar majoriteten av respondenterna upp i resultatet.  

Vi ser i resultatet tydliga exempel på uppfattningar om lärandets förutsättningar, som 

återspeglas hos flertalet respondenter. Den förutsättningen vill vi kalla 

synliggörande av lärandet. Att synliggöra lärandet för barnen är enligt Björklund 

Boistrup (2006) att vända på orden att göra lärande synligt, det gäller därför att man 

som pedagog ska använda sig av rätt material vid rätt tidpunkt. Genom att 

exempelvis dokumentera vad barnen gör och sätta upp bilder på väggarna av vad 

barnen gjort.  

Förskollärare 2 svarar på frågan hur de arbetar med att synliggöra lärandet för 

barnen, och berätta att de dokumenterar barnens aktiviteter och saker som de gör 

men också att de dokumenterar med läsplattor och skapar pic collage som de sedan 

sätter upp i hallen så att barn och föräldrarna ser aktiviteter som sker på förskolan.  

Respondenterna delgav även att de synliggör matematiken genom att sätta upp 

siffrorna på väggen, de bygger saker med olika material, sorterar leksakerna vid 

städning och majoriteten arbetar med att benämna viktiga matematiska begrepp.  

I resultatet finns det tydliga beskrivning av synliggörandet, en av dem är nämligen att 

låta barnen själva få vara med och utforska precis som Doverborg, Pramling och 
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Pramling Samuelsson (2013) tidigare omtalat är en viktig del i barns matematiska 

utveckling. 

Alla barn har också en egen portfolio där deras samlade utveckling sparas. Detta 

anser pedagogerna är viktigt, eftersom att både barn, föräldrar och andra pedagoger 

genom denna portfolio kan se utvecklingen.  

Vi ser i resultatet av intervjuerna att det ses som viktigt att synliggöra och benämna 

begrepp med de rätta termerna, eftersom att det är dessa begrepp som barnen 

kommer att möta senare i skollivet. Läroplanen för förskolan (Skolverket, 2010) 

understryker att barnen ska tillägna sig nyanserade innebörder i matematiska 

begrepp och uppleva sambanden mellan dem. Även här beskrivs vikten av att 

använda rätt ord och begrepp redan i förskolan.    

Doverborg, Pramling och Pramling Samuelsson (2013) skriver att man måste låta 

barnen få vara med och utforska i sin vardag. Barnen kan vid många olika tillfällen 

vara med och lära men det gäller att pedagogerna tar tillvara på tillfället, som ett 

exempel vid fruktstunden, då barnen får välja hur många delar de vill ha sin frukt i. 

Eller, att man då i denna stund kanske delar ett äpple i fyra delar och ett annat i åtta 

delar och för att se vad barnen säger om äpplena. I detta fall måste man förtydliga för 

barnen att det kan se olika ut men att helheten fortfarande är den samma. 

Björklund (2013) skriver också att pedagogerna behöver ha en förståelse för vad det 

innebär att synliggöra matematiken för barnen. Barn behöver inte i alla sammanhang 

använda sig av siffror eftersom att det inte alltid är relevant att räkna antalet. Man 

kan istället använda andra metoder som innebär liknade saker så att de förstår. Detta 

kan exempelvis handla om vem som har fått flest och vad det gäller antal kan man 

synliggöra det för barnen genom att undersöka vem som har störst hög, längst rad, 

tyngst mängd och höst torn.  

En av respondenterna berättar att de ibland har omröstningar på förskolan och 

brukar då låta barnen få lägga en kloss på det exemplet som de vill rösta på och på 

detta vis synliggör de för barnen vilket alternativ som fick flest alternativt minst.  

En annan respondent berättar i resultatet om några barn som la glasspinnar på golvet 

för att se hur långt de kunde lägga. Barnen la pinne efter pinne på golvet och skulle 

sedan mäta hur långt det blev. De hade fått ett måttband men insåg snabbt att det 

inte räckte. De gick och hämtade en efter en tills hela raden med pinnar var med. De 

räknade sedan hur många måttband som gick åt och förstod då att de lagt en lång rad 

med pinnar. Barnen får möjlighet att undersöka längder och även antal på ett 

utforskande och roligt sätt. De får räkna antalet måttband som ligger bredvid raden 

med glasspinnar. Även här kan man se att pedagogen gör allt för att synliggöra 

lärandet för barnen på ett roligt och utforskande sätt.  

5.2.1  Våra observationer  
Att dokumentera och sätta upp bilder på väggarna av vad barnen har gjort är enligt 

Björklund Boistrup (2006) ett sätt att synliggöra matematiken i verksamheten. 

Doverborg, Pramling och Pramling Samuelsson (2013) menar att man måste visa 

barnen vad de har lärt sig genom att exempelvis göra bilder så att barnen kan se och 

urskilja. Observation på förskolorna visade mycket dokumentation i form av bilder 
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och berättelser av barnen. Här ser vi att pedagogerna tydligt tänker på 

dokumentation och synliggörandet. 

Majoriteten av verksamheterna var planerade så att barnen varje dag medvetet eller 

omedvetet skulle sortera.  Solem och Reikerås (2012) skriver att lokalisering är en 

viktig del i barns lärande och utveckling. Där gäller det för barnen att hitta och 

orientera sig i rummet.  

Även i läroplan för förskolan (Skolverket, 2010) står det att barnen ska ges möjlighet 

att utveckla sin förmåga att orientera sig i tid och rum.  

Observationen visade att alla de observerade verksamheterna tycks synliggöra 

matematiken för barnen på ett liknande sätt. Majoriteten har nämnt att de använder 

visuella bilder vilket är en självklar metod för att synliggöra ett lärande för både 

barnen och deras föräldrar. 

Vi har nu tänkt att analysera några bilder som är tagna under observationen som vi 

fastnade extra mycket för vad det gäller att synliggöra och göra lärandet intressant 

och lustfyllt för barnen: 

Bild 1 är tagen på förskola 3  

 

På bilden hänger sugrör uppsatta i fönstret. Varje tråd 

med sugrör är olika lång och på varje sugrörsremsa 

sitter det en lapp med ett barns namn och bild, alla 

barn har en varsin. Förskolan här har synliggjort 

matematiken på ett tydligt sätt. Sugrören är nämligen 

varje enskilts barns längd och allt eftersom att barnen 

växer så får de bygga på sin remsa med nya sugrör för 

att se sin och andra barns utveckling. Denna process 

kan tolkas vara lärorik för barnen på många sätt 

eftersom att de få vara med och se vad som händer med 

dels, kroppen, med längden, de kan jämföra varandras 

längder, vem som är längst respektive kortast. De får in 

många matematiska begrepp i denna process. I 

läroplanen för förskola (Skolverket, 2010) så står det att 

varje barn ska få chansen att utveckla förståelsen för 

olika matematiska begrepp som exempelvis mätning 

och jämförelser. I och med denna process får barnen 

både se, samtala och använda några av begreppen som 

är grundläggande i deras utveckling. 
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Bild 2 som är tagen på förskola 3 

Bilder visar en hemmagjord våg som hänger i 

verksamheten där barnen får möjlighet att utveckla sin 

förmåga att upptäcka. Vågen kan väcka mycket 

nyfikenhet och lust hos barnen eftersom att den finns 

tillgänglig för dem. Med denna våg kan barnen väga olika 

föremål i sin omgivning, vilket då stimulerar deras lust 

att upptäcka och även här jämföra mellan olika föremål, 

vad som väger mest respektive minst eller kanske till och 

med försöka få det att väga lika mycket.  Genom denna 

våg ges barnen möjlighet till kunskap att förstå samband 

då de kan upptäcka att föremål väger lika, eller att äpplet 

väger mer än det stora gosedjuret på avdelningen, detta 

tar också läroplanen för förskolan (Skolverket 2010) upp 

när de skriver att barnen ska ges möjlighet att upptäcka 

samband mellan bland annat olika saker. 

Barnskötare 1 beskriver några matteryggsäckar som de har gjort och satt upp på 

väggen (se bilaga 3). Dessa får barnen låna hem och barnen påstås tycka att det är 

jätteroligt och frågar gärna själva om de får låna hem dem. Hen berättar även att det 

som finns i ryggsäckarna är matematiska spel, recept, siffror, saker att sortera, färg 

och storlek, som barnen kan använda sig av för utveckla sin matematiska utveckling. 

I och med att de finns tillgängliga på väggen och att alla barn vet vad som finns i 

dessa ryggsäckar så är det ett synliggörande. Björklund (2011) skriver att 

matematiken är ett nödvändigt redskap i vardagen för att förstå och bemästra 

utmaningar. 

5.3 Att tolka barns tänkande vid introduktion i matematik  
Att introducera matematiken i förskolan verkar enligt alla respondenter fungera på 

samma vis, att man tillsammans med barnen och kollegor går igenom nya fenomen, 

men att de alla använder olika metoder.  

Doverborg och Pramling Samuelsson (2004) skriver att matematiken handlar om att 

barn ska upptäcka och introduceras i sin matematiska kunskap. Barnen ska ges en 

chans att få förståelse för det de gör så att de matematiska begrepp som de använder 

får en innebörd för dem. Några av respondenterna tar upp att de tillsammans med 

barnen introducerar nya matematiska begrepp för att barnen ska få en förståelse för 

dem.  

Björklund (2013) skriver också att det är viktigt att försöka introducera olika vägar 

för barnen för att skapa en djupare förståelse hos dem. Det behöver exempelvis inte 

handla om vem som har flest stenar utan det kan handla om vem som ha störst hög 

eller högs torn. Man behöver alltså inte alltid fokusera på ett område (Björklund, 

2013). Vilket vi ser att respondenterna tänker på i deras svar.  

Vi ser i resultatet att pedagogerna noga, genomtänkt och varierat introduceringen av 

talen för barnen, då de får chansen att möta talen på olika sätt. Eftersom de både får 

se siffran samt hur många det är. Det här kan man koppla till Doverborg och 

Pramling Samuelsson (2004) som påpekar att barnen måste få en förståelse och 
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innebörd av sin matematik. Även till Doverborg, Pramling och Pramling Samuelsson 

(2013) som skriver att pedagogerna behöver ha ett pedagogiskt och varierande 

arbetssätt och kunna visa samma saker fast på flera olika sätt.   

I resultatet ser vi att respondenterna har en klar insikt om att det är viktigt att vi är 

närvarande som pedagoger i barns utveckling. De lyfter även att pedagoger måste ge 

barnen tid att få undersöka själva. Vi förstår pedagogens svar i relation till vad 

Björklund (2011) skriver nämligen att barnen behöver stöd i sitt undersökande för att 

förstå sig på matematiken. Författaren menar att pedagogerna är ett viktigt stöd för 

att barnen ska nå sitt lärande och sin utveckling.  

Björklund (2013) skriver även att det inte är lätt att förstå barns tankevärld men det 

är viktigt att pedagogerna kan tolka och förstå vad barnet vill få fram. 

Barnskötare 3 säger att de introducerar nya saker för barnen på samlingar genom 

exempelvis en samlingspåse där det har de material som de ska presentera för barnen 

- i det här fallet siffror. Pedagogerna lägger ut siffrorna på en rad och under siffrorna 

lägger de ut klossar. Det här gör de för att barnen ska få en bild på hur siffran ser ut 

och hur mycket det är. I svaret kan vi se att även denna pedagog tänker på vikten av 

variation för barns meningsskapande. Doverborg, Pramling och Pramling 

Samuelsson (2013) betonar att variationen används för att expandera barns 

tankevärld. Barnen tillåts uttrycka sina tankar och därmed låter pedagogerna barnen 

undersöka sina funderingar.  

Flera av respondenterna nämner att de använder leken vid introducering av nya 

matematiska områden och begrepp. Doverborg och Pramling Samuelsson (2004) 

menar att leken och lekfullheten är en av de viktigaste dimensionerna i barns lärande. 

Genom leken utforskar och upptäcker barnen sig själva och sin omvärld. Det här visar 

på vikten av att introducera på ett lekfullt sätt som passar varje enskild individ.  
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6 Diskussion  

6.1 Metoddiskussion  
Att genomföra metoderna har varit både svårt och intressant. De problem vi stötte på 

var att vissa respondenter missuppfattade några av våra frågor. Detta ledde till att 

deras svar blev svårare att tolka. Vi kunde genom att omformulera dess frågor ha fått 

bättre svar och detta märkte vi för att vi fick förtydliga vissa frågor för fler av 

respondenter. Vi anser att vi med hjälp av våra metoder har fått svar på studiens 

problemställning och att vi genom dessa fått kunskap om att barns tidiga möte med 

matematiken har en betydande roll för deras fortsatta utveckling och lärande. 

6.2 Fortsatt forskning 

En fortsatt forskning av denna undersökning kan vara att undersöka vad det har för 

betydelse att börja med matematik i förskolan. Att man då följer ett par barn från 

förskolan och en bit upp i skolan. För att denna undersökning skulle kunna bli 

genomförbar, krävs det att alla barn inte har tidigare erfarenhet av matematik från 

förskolan. Detta för att kunna se om det finns skillnader mellan baren.   

Metoder till denna fortsatta forskning kan vara exempelvis enkätundersökning eller 

observation av individers beteenden i matematiska situationer.  

6.3 Slutsatser och sammanfattande diskussion. 
I läroplanen för förskolan står det att varje förskola ska sträva efter att utveckla barns 

matematiska intressen. Men också att sträva efter att varje barn tillägnar sig 

nyanserade innebörder i matematiska begrepp, får kunskap om samband och 

upptäcker nya sätt att förstå sin omvärld på (Skolverket, 2010). Syftet med denna 

undersökningar har därför varit att undersöka hur matematiken i förskolan används 

för att stimulera barns utveckling och lärande. De problemställningar som sedan 

formades var: ”Hur uppfattar pedagogerna vikten av det tidiga mötet med 

matematiken?”, ”Hur synliggörs matematiken i verksamheterna?” och ”Hur 

introduceras barnen av matematik i förskolan?”. 

I vår undersökning ser vi att våra respondenter sammantaget menar att: 

 Matematiken i förskolan ger barn grundläggande färdigheter som kan 

underlätta för dem senare i livet.  

 Barnen får möjligheten att upptäcka sig själva som matematiker ökar.  

 Barn får möjlighet att se samband och bli problemlösare.  

 Chansen för att barn ska uppfatta matematiken som roligt ökar om de får 

upptäcka den på ett roligt och lustfyllt sätt.  

 Att synliggöra matematiken ger barnen möjlighet till att upptäcka sin 

matematiska utveckling. 

I denna undersökning har vi tittat på vad barnskötare och förskollärare tycker om 

matematik i förskolan samt behovet av att lära sig matematik tidigt. Eftersom att 

många vuxna idag tycker att matematik är svårt visar denna undersökning varför ett 

bra första möte med matematiken enligt både våra respondenter och litteratur, ger 

barn större möjligheter till att klara av matematiken i skolan.  
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Vi har i undersökningen fått vetskap om hur man som pedagog på olika sätt kan 

arbeta med att synliggöra matematiken i förskolan för både barn och föräldrar. Detta 

genom bland annat dokumentation. Barns introduktion med matematiken har 

respondenterna lyft fram som något viktigt. Pedagogerna i förskolan behöver, eller 

snarare måste, introducera barnen på ett roligt och spännande sätt, där barnen får 

känna delaktighet.  

Resultatet av denna undersökning visar att pedagogerna anser att barnen genom det 

tidiga mötet med matematiken får en förståelse för matematiska samband och 

begrepp. Barnen utvecklar genom mötet med matematiken i förskolan en 

förberedande grund och majoriteten av våra respondenter anser att matematiken är 

en viktig del i förskolans verksamhet eftersom att barnen får möjlighet att upptäcka 

matematiken på ett roligt och lustfyllt sätt, vilket även vi håller med om. Får barnen 

upptäcka matematiken tidigt tror vi att risken för att den ska bli stämplad som tråkig 

minskar.  

Att göra lärandet synligt för barnen handlar enligt våra respondenter om att 

dokumentera mycket.  Bilder som sitter på väggarna visar barnen vad de har lärt sig. 

Men det kan även vara bilder som visar symboler och andra matematiska former.  

Det är också viktigt att benämna matematiken för barnen så att de är medvetna om 

att de är matematik som de använder.  

I undersökningen förstår vi det som att pedagogerna har en viktig roll i barns 

utveckling och lärande eftersom att det är pedagogen som planerar verksamheten. 

Björklund (2013) skriver att den professionella pedagogen bör ha kunskap om både 

barns utveckling och barns matematiska lärande, för att kunna stödja barnen vidare i 

deras utveckling. Det är därför viktigt att man som pedagog är medveten om 

matematikens betydelse och benämner och sätter ord på matematiken för barnen. Vi 

anser att det är viktigt att arbeta med den vardagliga matematiken så att barnen 

finner glädjen och lusten till det fortsatta lärandet. Vi tror också att det är viktigt att 

barnen genom leken finner den glädjen och får komma i kontakt med matematiken 

eftersom att vi anser att det blir lustfyllt för dem. Enligt Doverborg och Pramling 

Samuelsson (2004) sker det meningsfulla matematik lärandet när barn gör något 

som de visar intresse för, är engagerade i och av fri vilja bryr sig om och har lust att 

göra.  

Det har varit både roligt och lärorikt att genomföra undersökningen och att få se 

resultatet växa fram allt eftersom. Vi hade inte så stora förväntningar innan 

undersökningen, utan utgick ifrån våra tidigare erfarenheter och egna tankar och 

uppfattningar. Resultatet stämmer överens med våra uppfattningar som var att 

matematiken i förskolan gynnar barnens utveckling och lärande. Vi ville belysa 

förutsättningarna med att arbeta med matematik i förskolans verksamhet och anser 

att vi genom vår uppsats belyser ämnet och dess betydelse för barns fortsatta lärande.  

Vi kan slutligen konstatera att matematiken är ett viktigt ämne även i förskolan värld. 

Pedagoger bör vara medvetna om dess betydelse för barnen i deras utveckling och det 

är viktigt att tänka på att synliggöra ämnet för barnen för att de ska få en förståelse av 

det de lärt sig samt att även introduktionen i matematiken har en stor betydelse för 
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barns förståelse. Med denna uppsats ville vi visa på vikten av att barn utvecklar och 

använder matematik i förskolan och enligt Doverborg och Pramling Samuelsson 

(2004) är matematiken för många en viktig kunskap, något som alla har nytta av och 

faktiskt omedvetet eller medvetet använder varje dag. Vikten av matematiken i 

vardagen och livet ses som en viktig anledning till att börja med matematik redan i 

förskolan, för att bland annat underlätta för barnen senare i livet och för det livslånga 

lärandet.  
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Missivbrev       Bilaga 1  

Hej vi heter Hanna Karlsson Jerkenius och Sara Gustafsson och vi läser sista 

terminen på förskollärare programmet på Mälardalens högskola och har fått i uppgift 

att skriva vårt slutliga examensarbete.  

Du tillfrågas härmed om deltagande i denna undersökning som handlar om barns 

tidiga möte med matematiken och syftet med undersökningen är att undersöka hur 

matematiken i förskolan påverkar barns utveckling och lärande och vi vill även söka 

svar på hur och om förskolorna arbetar med att synliggöra matematiken.  

Vi har valt att använda kvalitativa intervju som metod och behöver därför några 

pedagogers hjälp med detta. Intervjun kommer att ta minst 30 minuter och kommer 

att spelas in för att underlätta vid transkribering av det data insamlade materialet. 

Ditt deltagande i undersökningen är helt frivilligt. Du har rätten att när som helst 

avbryta ditt deltagande utan närmare motivering och utan några negativa 

konsekvenser för dig.  

Informationen som vi tilldelas kommer endast att användas till denna uppsats och 

era namn kommer behandlas konfidentiellt då alla namn kommer att bytas ut i 

arbetet, när uppsatsen sedan är färdig så kommer allt data insamlat material att tas 

bort.  

Undersökningen kommer att presenteras i form av en uppsats vid Mälardalens 

högskola som i sin slutvisitation läggas ut på databasen DIVA, där även ni kan ta del 

av den.  

Jag godkänner min medverkan 

___________________________ 

Hanna Karlsson Jerkenius  

__________________ Ort och Datum ______________ 

Sara Gustafsson           

  

__________________   Ort och Datum ______________ 

Handledare  

Jonas Nordmark  
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    Intervjufrågor      Bilaga 2 

1. Berätta lite om dig själv som yrkesperson? (vad du har för utbildning, vad de 

arbetar med för åldrar och hur länge har du arbetat) 

2. Vad är matematik för dig?  

3. Vad anser du om matematik i förskolan?  

4. Tror eller tycker du att det har en betydande roll att börja med matematik så 

tidigt som möjligt för barnens fortsatta lärande? 

5. Använder ni er av matematik i verksamheten, om jag på vilket sätt? Om nej, 

varför?   

6. På vilket sätt anser du att mötet med matematik i barns tidiga år (1-5) 

påverkar deras utveckling och lärande? Om ”nej” varför?  

7. Hur går ni tillväga när ni introducerar ett nytt matematiskt fenomen för 

barnen?  

8. Hur arbetar ni för att fånga upp barns intresse om ni ser att det redan finns?  

(exempelvis, om ett barn sorterar något, eller mäter något med en linjal.) 

9. Hur arbetar ni för att synliggöra matematiken i verksamheten?  
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Observation (Bilder)     Bilaga 3  
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Barnens längd i sugrör  Månadsburkar  
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