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Det här är en kvalitativ intervjustudie om åtta förskollärares inställning till, och 

erfarenhet kring, förskolans yngsta barn och arbetet med matematik i förskolan. 

Studiens resultat visar att deltagande förskollärare är ytterst medvetna om att 

matematik finns överallt och att små barn erfar matematik genom lek och 

samspel. Att arbeta med taluppfattning och matematik visar sig viktigt i 

resultatet men hur och när det ska ske visar sig vara en mer komplex fråga. I 

intervjuerna visar förskollärarna en medvetenhet och ambition med arbetet 

kring matematik. Studiens slutsats visar att deltagande förskollärare visar en 

medvetenhet om samspelets och pedagogernas betydelse för barns matematiska 

utveckling och lärande. Samt att förskollärarnas positivitet till matematik som 

förskole didaktiskt ämne kan vara en hjälp för att fånga upp och synliggöra 

barnens matematiska lärtillfällen. 
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1. Inledning    

I dagens samhälle ställs det allt högre krav på att vi människor utvecklar matematisk 
förståelse för att kunna handskas med vardagen. Goda kunskaper om olika delar 
inom matematiken ger oss människor förutsättningar att ta balanserade och 
genomtänkta beslut i vardagens olika skeden (Utbildningsdepartementet, 2010). 
Matematik är ett ämne som ständigt figurerar i media och resultat som återfinns i 
undersökningar från PISA visar på att svenska barn och ungdomars matematiska 
kunskaper sjunkit kraftigt de senaste åren.  I en PISA-undersökning från år 2000 låg 
svenska 15-åringars resultat över OECD-genomsnittet gällande matematiska 
kunskaper. Sedan dess har Sveriges resultat i PISA-undersökningar kraftigt sjunkit 
och vid undersökningen från 2012 placerade sig Sverige rejält under genomsnittet för 
deltagande OECD-länder. Även indikationer av resultatet från 2015 års undersökning 
visar på ytterligare försämrade kunskapsresultat gällande matematik (Skolverket, 
2015). Att resultaten för barns matematikkunskaper sjunker för 15-åringar medför att 
vi redan i förskolan bör se till att barn får med sig en grund med matematikkunskaper 
som de sedan kan bygga vidare på för att förhoppningsvis bryta en nedåtgående 
trend. 

Barns vardag i förskolan är fylld av tillfällen där barn kan skaffa sig matematiska 
erfarenheter och kunskaper att ta med sig vidare i livet (Doverborg och Pramling 
Samuelsson, 2001). I den reviderade upplagan av läroplanen för förskolan fokuseras 
det på matematik i större utsträckning än tidigare och målen för matematik är fler 
och mer specifikt formulerade. Pedagoger i förskolan har därför en betydande roll i 
att ge barn rätt verktyg att lära matematik i förskolan, och med rätt vägledning kan 
barn få ett väckt intresse och förståelse för matematiken (Doverborg, 2001, Helenius, 
Sterner, Trygg och Wallby, 2013). 

I vårt PM som vi skrev i kursen Forskningsmetod för förskollärare genomförde vi en 
observationsstudie vars syfte var att synliggöra små barns egna utforskande 
matematiska aktiviteter. Vi såg då att små barn utför matematiska aktiviteter väldigt 
spontant under olika tillfällen under en dag på förskolan. Det vi inte såg mycket av i 
resultatet från vår studie var att förskollärarna, eller annan förskolepedagogisk 
personal, var medforskande tillsammans med barnen. Att uppmärksamma och 
använda matematik i förskolan kan bidra till många lustfyllda och spännande möten, 
och de är viktigt att redan i förskolan låta barnen få möta matematiken på ett positivt 
och lekfullt sätt. 

Därför vill vi i det här arbetet fokusera på förskollärarnas roll i små barns 
matematiska utforskande. Genom att förskollärare är närvarande och observerar och 
utmanar barn i dess lärande och lek kan förskolläraren på bästa sätt hjälpa barn i 
dess utveckling. Förskollärarens roll är därför en avgörande faktor i barns utveckling 
(Bäckman, 2015).  

Vi vill i den här kvalitativa studien undersöka hur förskollärare ser på utvecklandet av 
barns matematiska förmågor samt hur de beskriver att de praktiskt arbetar med 
matematik och taluppfattning med de yngsta barnen (1-3 år) i förskolan. Studiens 
fokus ligger på hur förskollärare arbetar med matematik och specifikt med 
taluppfattning, det beror på att barn måste få med sig generella kunskaper inom 
matematiken men inom taluppfattning finns många grundläggande principer som är 
viktiga för barn att få med sig för att kunna fortsätta att utveckla sina matematiska 
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förmågor. I vardagens matematiska utövande är räknande och jämförande vanligt 
förekommande aktiviteter som blir viktiga att ha med sig för att kunna resonera och 
förstå andra grunder inom matematiken (Utbildningsdepartementet, 2010). 

I denna studie kommer vi att använda oss av en kvalitativ forskningsansats och av 
semistrukturerade intervjuer som metod. Som det teoretiska perspektiv vår studie 
grundar sig på och analyseras mot har vi valt det sociokulturella perspektivet.   

1.1 Syfte och forskningsfrågor      

Syftet med vår studie är att genom intervjuer undersöka hur förskollärare själva ser 
på matematikundervisning avseende små barn samt hur de beskriver att de praktiskt 
arbetar med matematik och taluppfattning med de yngsta barnen i förskolan.  

 Vilken inställning har förskollärare till matematik som ett ämne i förskolans 
praktik med yngre barn (1-3 år)?     
 

 Hur beskriver förskollärarna sitt arbete generellt med matematik, och 
taluppfattning specifikt, med de yngsta barnen i förskolan? 

1.2 Uppsatsens disposition 

Bakgrund - Vi kommer här att presentera det sociokulturella perspektivet som är vårt 
valda teoretiska perspektiv. Vidare beskriver vi även vilka databaser vi sökt vid för att 
få fram underlag till litteraturgenomgången. Slutligen går vi igenom vad Läroplanen i 
förskola lyfter fram som matematik och presenterar den kunskapsbild som föreligger 
vår studie och aktuellt forskningsläge. 

Metod - I detta kapitel kommer vi att beskriva vilken typ av forskningsansats och 
vilken form av forskningsdesign vi har valt. Vi beskriver även hur urvalet har gått till 
och hur genomförandet av datainsamling och bearbetning av insamlat material 
genomförts. Vidare beskrivs också hur vi har valt att analysera vårt material och hur 
vi har tagit ställning till vetenskapsrådets forskningsetiska regler. 

Resultat - I detta kapitel redovisas resultatet av vår analys utifrån insamlad data. 

Analys - I analysen knyter vi samman vårt resultat med det sociokulturella 
perspektivet och analyserar resultatet mot tidigare forskning och övrig litteratur som 
finns med i bakgrundskapitlet.  

Diskussion – Under metoddiskussionen kommer vi att diskutera vår valda metod. 
Under rubriken resultatdiskussion kommer vi att jämföra vårt resultat med vår 
bakgrund och problematisera resultatet i en vidare kontext. Vi kommer också här att 
presentera en slutsats av studien och nya forskningsfrågor. 

2. Bakgrund 

Litteraturgenomgången består först av en beskrivning av det sociokulturella 
perspektivet som är vårt val av teori. Den består vidare av en kortare tillbakablick på 
förändringarna inom matematiken i läroplanen för förskolan, samt litteratur och 
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forskning om förskollärares syn på matematik. Vi lyfter även fram räkna som 
matematiskt område i förskolan. 

2.1 Teoretiskt perspektiv 

Det sociokulturella perspektivet har sitt ursprung i Lev Vygotskijs tankar gällande 
pedagogik och psykologi. Inom det sociokulturella perspektivet anses det att utveckling och 
lärande alltid sker i interaktion mellan individer och den miljö individen befinner sig i 
(Strandberg, 2006; Säljö, 2000,2011, 2012). 

Utveckling och lärande sker när individen befinner sig i den proximala 
utvecklingszonen. Det sociala samspelet i den proximala utvecklingszonen innebär 
att det människan kan lära med eller av någon annan idag, kommer människan att 
kunna klara av självständigt imorgon eller någon annan dag (Strandberg, 2006; 
Säljö, 2000,2011, 2012). Alla människors lärprocesser för att förvärva ny kunskap ser 
olika ut, vissa lär bäst genom att arbeta med kroppen, andra genom att lyssna eller att 
observera. För att synliggöra vilken proximal utvecklingszon som närmar sig bör 
pedagogerna observera barns intressen, vilket ofta indikerar nästkommande 
utvecklingszon, när det gäller små barn synliggörs dessa oftast i barns lek. I den 
proximala utvecklingszonen behöver barnen möta en variation och komplexitet av 
utmaningar för att få optimala möjligheter att utveckla förmågan i fråga. Läraren ska 
både vara utmanare och deltagare för att på bästa sätt stimulera barns utveckling. 
(Strandberg, 2006). Det innebär att den proximala utvecklingszonens yttre 
påverkansfaktorer så som miljön och förskollärarnas förhållningssätt är 
betydelsefulla för att stimulera barns lärande på bästa sätt.  

Utifrån det sociokulturella perspektivet sker lärande i två processer. Först i en yttre 
process och sedan i en inre process där individen bearbetar och tar till sig den yttre 
kunskapen. I dessa två lärprocesser ska miljön hela tiden finnas med som ett 
hjälpmedel och som inspiration där barn utforskar och utvecklas tillsammans i ett 
socialt möte. Mycket av det vi lär oss blir vi bekanta med i vardagen och många av de 
språkliga uttryck och begrepp vi använder oss av finns i vår dagliga miljö, så 
vardagsspråket blir avgörande för hur barns språk kommer att utvecklas (Strandberg, 
2006; Säljö, 2011, 2012). 

Mediering är ett grundläggande begrepp inom den sociokulturella teorin och handlar 
om hur människan tolkar omvärlden och hur intryck förmedlas till oss. Mediering 
sker både genom språk, verktyg (inom sociokulturella teorin kallat artefakter) samt 
socialt samspel. Alla dessa medierade resurser ger konkreta upplevelser och skapar 
tankar. Hur vi bearbetar och reflekterar över dessa medieringar kommer att 
synliggöras i våra handlingar i olika sociala sammanhang. Detta medför att vårt sätt 
att tänka och vår uppfattning av omvärlden är präglat ur vår kultur och de artefakter 
som vi möter. En viktig psykologisk artefakt som starkt påverkar människan är 
språket, både det talade språket och skrivna symboler så som bokstäver och siffror 
(Säljö, 2000,2011,2012). Inom det sociokulturella perspektivet anses det att 
människan är expert på att skapa olika artefakter för att förstå och underlätta 
samspelet med sin omvärld. Ett exempel på detta är människans förmåga att använda 
sig av matematiken och utveckla olika tecken för att lättare förstå och utveckla ämnet 
(Strandberg, 2006). När vi använder oss av våra medierade kunskaper i sociala 
sammanhang blir dessa färdigheter redskap som kan kontrollera våra handlingar 
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samtidigt som de, genom interaktion med våra medmänniskor, utgör medierade 
resurser för dem (Säljö, 2000, 2011, 2012).  

Det sociokulturella synsättet på lärande handlar om hur människan genom språket 
och samspel med miljön och med andra med människor tillägnar sig nya kunskaper 
runt omkring sig. Vårt valda teoretiska perspektiv till vår studie är väl förankrat i 
förskolans läroplan och är idag den rådande grundsynen för hur lärandet i förskolan 
sker på bästa sätt. 

2.2 Litteratursökning 

För att få tillgång till tidigare forskning till studien har vi sökt i databasen ERIC och i 
Google scholar. Vi använde sökord som “toddlers and counting”, “preschool teachers and 
math”, ”nursery teachers and mathematics” och “små barns taluppfattning” Vi fick många 
sökträffar. Utifrån dessa träffar hittade vi några artiklar med relevant forskning som 
underlag för vår studie. Vi valde ut våra artiklar genom att läsa sammanfattningar, samt 
genom att utgå från vilket år studien genomfördes, då vi ville ha relativt nyligen genomförd 
forskning som bas till vår tidigare forskning. 

2.3 Matematiken i läroplanen  

Matematik är något som är skapat av människan och människors olika tankar och 
funderingar. Det innebär att alla olika matematiska begrepp, till exempel räknetal, 
geometriska figurer, sortering och gradering, är skapade av oss människor som 
artefakter för att vi lättare ska kunna förstå och samspela med omvärlden. 
Kopplingarna mellan det funktionella och utforskande och mellan konkret och 
abstrakt utmärker tydligt matematikens kärna (Utbildningsdepartementet, 2010). 

Att arbeta med matematik i förskolan innebär att genom lust och glädje engagera 
barn i aktiviteter som innehåller tal, geometri, mätning, klassificering och sortering. 
Förskolans verksamhet ska bidra till att utveckla barns förmåga att undersöka 
problem och matematiska begrepp.  

I förskolan tidigare strävansmål som inriktade sig på matematik kunde man läsa;  

Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förmåga att upptäcka och 
använda matematik i meningsfulla sammanhang, och utvecklar sin förståelse för 
grundläggande egenskaper i begreppen tal, mätning och form samt sin förmåga att 
orientera sig i tid och rum. (Skolverket, 1998, s.9) 

I den reviderade läroplanen med förtydligande mål inom matematik står följande 
matematiska mål skrivna: 

Förskolan skall sträva efter att varje barn: 

o utvecklar sin förståelse för rum, form, läge och riktning och grundläggande 
egenskaper hos mängder, antal, ordning och talbegrepp samt för mätning, tid och 
förändring, 

o utvecklar sin förmåga att använda matematik för att undersöka, reflektera över och 
pröva olika lösningar av egna och andras problemställningar, 

o utvecklar sin förmåga att urskilja, uttrycka, undersöka och använda matematiska 
begrepp och samband mellan begrepp  

o utvecklar sin matematiskaförmåga att föra och följa resonemang (Skolverket, 2010, s 
10). 
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Skälen till de förtydligande målen är att i det samhälle barnen växer upp i idag, så 
ställer man högre krav än tidigare på matematisk förståelse och matematiska 
färdigheter. Man behöver idag matematisk förståelse för att kunna hantera vardagen. 
Matematiken är ett av våra viktigaste praktiska hjälpmedel skapat av oss människor 
för att underlätta samspelet i vardagen och ger oss basen för att kunna räkna, mäta 
och beskriva läge och form (Utbildningsdepartementet, 2010). 

Syftet med den reviderade läroplanen var att förskolan skulle bli mer lärorik. 
Bakgrunden är den dåvarande regeringens uppfattning att förskolans potential att 
stimulera barns naturliga lust att lära inte har utnyttjats i tillräckligt hög grad. Målen 
som nu förtydligas gäller barns utveckling språkligt och kommunikativt, matematiskt 
samt inom naturvetenskap och teknik. I förskolans läroplan beskrivs och värderas 
även leken högt. Vidare kan man läsa om förskollärarens ansvar att barn i förskolan 
ska uppleva att det är roligt och meningsfullt att lära sig nya saker. Med lekens hjälp 
kan man göra lärandet lekfullt, stimulerande och intressant (Skolverket, 2010). I 
förskolans läroplan kan man också se att det sociokulturella perspektivet är det 
perspektivet som läroplanen grundas och bygger på. Bland annat är det formulerat på 
följande sätt: 

Verksamheten ska utgå från barnens erfarenhetsvärld, intressen, motivation och drivkraft att 
söka kunskaper. Barn söker och erövrar kunskap genom lek, socialt samspel, utforskande och 
skapande. Men också genom att iaktta, samtala och reflektera (Skolverket, 2010a, s 6-7). 

2.4 Tidigare forskning och annan matematikdidaktisk 
litteratur 

2.4.1 Förskollärarens roll i matematikutforskande aktiviteter 

Dahlberg, Moss och Pence (2012) skriver att förskolan idag är en del av 
utbildningssystemet i Sverige. Det innebär att det ställer stora krav på förskollärare 
och krav på att det pedagogiska arbetet ska sträva efter att nå målen som står 
beskrivna i förskolans läroplan. Kraven från läroplanen, men även samhällets krav 
och förväntningar, gör att förskollärare idag har en viktig roll i utbildningsystemet. 
Att arbetet i förskola ska kombinera omsorg, fostran och lärande i ett 
helhetsperspektiv är något som Bäckman (2015) menar medför en komplexitet i 
förskollärarprofessionen då yrket handlar om att barn ska få utvecklas på ett allsidigt 
sätt.  

Doverborg och Pramling Samuelsson (2001) skriver att det är bra om förskollärare 
kan ta fram och använda sina matematikglasögon för att upptäcka hur mycket 
matematik som faktiskt finns i förskolans vardag. Matematik finns överallt i barns 
lek, rutinsituationer och aktiviteter. Ett viktigt synsätt som förskollärare behöver inta 
är barns perspektiv och att se vad barn uppfattar som matematik. Det är viktigt och 
betydelsefullt för små barns lärande och utveckling inom matematik att förskollärare 
utgår ifrån barns perspektiv tillsammans med barn och benämner matematiska 
begrepp.  

Även en studie av Bäckman (2015) visar på vikten av att förskollärarna utgår från 
barns perspektiv för att fånga upp ett lärandeobjekt i taget. Bäckmans (2015) 
kvalitativa forskningsstudie har genomförts genom att hon har videoobserverat och 
intervjuat förskollärare på tre olika förskolor i Sverige. Bäckman har studerat barns 
möjligheter till matematiskt lärande i förskolan och har i studien kommit fram till att 
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när väl förskollärarna riktar barns uppmärksamhet mot ett område, då ges det lättare 
möjligheter för barn att urskilja nya aspekter av olika fenomen. Bäckman menar att 
processen mellan barn och den vuxne kräver bådas medverkan. Med de vuxnas stöd 
kan barn fördjupa sin förståelse för olika matematiska begrepps innebörder. 
Slutsatsen i studien är att förskollärare behöver ha vissa baskunskaper som omfattar 
matematik. Det framhåller också att det är viktigt att lärare försöker förstå den 
matematik barn ger uttryck för i leken (Bäckman, 2015). 

Lundström (2015) studie visar på ett liknande resultat som Bäckmans (2015) studie. 
Att samspelen och kommunikationen mellan barn och pedagog är avgörande för hur 
väl den matematiska lärandesituationen tas emot och fångas upp. Lundstöm (2015) 
har i sin studie observerat 31 förskolebarns matematiska kommunikation på en 
förskola i Sverige. Syftet med Lundströms avhandling var att fokusera på den 
matematiska kommunikation som sker mellan barn och mellan barn och vuxna samt 
hur barn använder sig av denna kommunikation i förskolans kontext. Matematik kan 
beskrivas som en social aktivitet som är relaterad till kulturell, historisk och social 
kontext. Resultatet visar bland annat att när barn får orientera sig i rummet ger det 
barn erfarenheter av att möta matematik. Däremot räcker det inte bara att delta i 
aktiviteterna. Aktiviteterna blir viktiga först när de ingår i meningsskapande 
handlingar och när de kommuniceras tillsammans med någon annan. En 
betydelsefull observation Lundström gör är att förskollärarna arbetar med att 
synliggöra det matematiska innehåll som finns i de situationer som uppstår spontant 
på förskolan. Det kan bland annat handla om att förskollärarna korrigerar barns val 
av begrepp, för att sedan utveckla och ställa ytterligare en fråga. Det gör att barn i en 
konkret situation förstärker innebörder av olika begrepp. Då delas kunskap och barn 
utvecklas i gruppen och menings skapande sker genom att vara tillsammans. Leken, 
samspelet och deltagande i förskolans aktiviteter blir ett sätt för barn att skapa 
mening i vardagen (Lundström, 2015). 

Ytterligare en faktor som är viktig för hur väl förskollärare ska lyckas fånga upp 
matematiska lärandesituationer med små barn är miljön på förskolan. I en 
observationsstudie av Franzén (2015) lyfts det fram att förskollärare alltid måste vara 
medvetna om materialens och miljöns betydelse för små barns matematiska 
utveckling. Matematik gömmer sig överallt och små barn har ett behov av att få 
använda kroppen när de utforskar matematik. Därför behöver förskollärare vara 
medvetna om barns intentioner och det blir de bäst genom att observera barn, möta 
barn i deras aktiviteter och tillsammans utforska vidare. Samt att ständigt överväga 
miljöns uppbyggnad. 

Något som tidigare nämnda studier inte tar upp som en faktor för utveckling och 
lärande är barns trygghet och förmåga att känna tillit till pedagogerna på förskolan. 
Carlberg, Granberg och Lindfors (2013) har som en tolkning till Läroplanen i förskola 
skrivit om Läroplanen utifrån 1-3 åringars behov. Där hävdar de att omsorg är det 
viktigaste för små barn i förskolan. De lyfter även fram faktorn att det för yngre barn 
är helt avgörande med en trygg och tillitsfull relation till pedagogerna i förskolan för 
att någon utveckling eller något lärande ska kunna ske. Pedagogerna i förskolan ska 
även ta tillvara på de lärsituationer som uppstår och fånga upp barns intressen. 
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2.4.2 Förskollärares förhållningssätt och kunskapssyn gentemot 
matematik i förskolan 

Matematik är ett ämne som vi alla har olika erfarenheter av. Oftast ses människan 
som matematisk eller mindre matematiskt. Dessa värderingar av huruvida en 
människa är matematisk eller inte är något som finns med oss från vår uppväxt och 
är präglat av våra tidigare erfarenheter av matematik.  

Förskollärares förhållningssätt och inställning till matematik som ämne spelar en 
betydande roll för barns lärande kring matematik. Att vara positivt inställd till 
matematik har stor betydelse för barns matematiska tänkande. Dock kan vissa 
pedagoger ha en negativ inställning till matematik och inte se sig själva som 
matematiska personer och vara rädda att göra “fel”. Att ha inställningen att det kan 
vara “rätt” eller “fel” hämmar många pedagoger. Detta blir ett problem då en positiv 
och medforskande förskollärare är avgörande för att arbetet med matematik blir 
lustfyllt och givande för barn i förskolan (Palmer, 2011; Kärre, 2013).  

Att förskollärares förhållningssätt gentemot matematiska lärprocesser är viktigt visar 
även en studie av Brendefur, Strother, Thiede, Lane och Surges-Prokop (2012). 
Studien tar även upp att förskollärares förmåga att lyfta fram och skapa 
lärandesituationer blir avgörande för barns matematiska utveckling. I en kvantitativ 
studie med 24 förskollärare (Brendefur, et.al., 2012) var syftet med studien att höja 
kvaliteten på de matematiska lärtillfällen barnen erbjöds. I studien gavs 16 av de 
deltagande förskollärarna möjlighet till en utbildningsdag då de fick med sig verktyg 
för att på bästa sätt kunna fånga upp barns matematikutforskande aktiviteter och 
göra dem till givande lärtillfällen. Övriga åtta förskollärare placerades i en 
referensgrupp. Efter några månader visade resultatet att de förskollärare som deltagit 
i utbildningsdagen bättre hade lyckats utveckla barns matematiska förmågor 
jämnfört med referensgruppen. Slutsatsen i studien visar på att de är viktigt att 
förskolläraren fångar tillfällen där barn kan lära matematik. För att fånga tillfällen 
utan att ha planerat det i förväg krävs kunnande om matematik som 
förskoledidaktiskt ämne.  

Olika förskollärares inställning till matematik presenteras i en studie av Doverborg 
och Pramling Samuelsson (2001). I den studien är det långt ifrån alla förskollärare 
som beskriver en enbart positiv syn på matematik som förskoledidaktiskt ämne. 
Doverborg och Pramling Samuelsson (2001) beskriver att deras studier visar på att 
förskollärares syn på matematik kan delas in i tre olika kategorier. I den första 
kategorin hamnar de som inte anser att matematik är något för förskolebarn utan ett 
ämne som barn får ta del av senare i skolan. I den andra kategorin hamnar de som 
anser att matematik finns överallt och är en viktig och naturlig del av förskolans 
arbete. I den tredje och sista kategorin hamnar de som anser att matematik är ett 
avgränsat område som är mera skolförberedande med fokus på siffror och räkna. 
Vilket av dessa synsätt som förskolläraren har gentemot matematik i förskolan 
kommer sedan prägla förskollärarens förhållningssätt och möjligheter att möta barn i 
deras matematiska utforskande.  

2.4.3 Små barns matematiska lärprocesser 

Sommer (2005) beskriver att den generella rådande synen på barn idag är att barn 
föds kompetenta med alla möjligheter och förmågor i sin personlighet. Sommer 
menar med detta att trots att barn är kompetenta får vuxna inte förminska sin egen 
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roll i barns utveckling och lärande. De vuxna ska finnas med som ett stöd och fånga 
upp och lyfta fram barns intentioner och vara ett stöd i barns utveckling och 
lärprocesser.   

Björklund (2007, 2008) Franzén (2015) och Lindahl (2015) menar att pedagoger som 
arbetar med små barn i förskolan ibland kan ha svårt att se barns egna intentioner i 
aktiviteterna barn gör och ofta då går in och stör eller avbryter barns aktivitet. 
Pedagoger som arbetar med små barn måste därför avvakta innan de går in i barns 
aktivitet och stör barns utforskande lust. Detta sker oftast för att pedagogerna inte 
har tillräckligt med kunskap om varje barns erfarenhetsbild och allt för ofta glömmer 
bort att matematiska aktiviteter kan finnas överallt. Franzén (2015) förtydligar att det 
är genom att förskollärare noggrant observerar barns aktivitet som förskollärare vet 
om de ska gå in och vara medforskande eller inte. Även Lee och Md-Yunus (2015) 
studie visar att det är viktigt för förskollärare att känna till barns faktiska kunskaper 
inom matematik och hur barn resonerar för att komma fram till några slutsatser. För 
att förskolläraren ska få svar på det behöver hen använda sig av öppna och 
utmanande frågor. Det viktiga är inte att veta att barn svarar rätt på en matematisk 
fråga utan att förskolläraren får kännedom om hur barn resonerar för att komma 
fram till sitt svar. 

Språket är en viktig faktor i alla lärprocesser som barn genomgår. När det gäller de 
yngsta barnens matematiska utveckling, speglar barns verbala språk oftast bara en 
del av deras fulla förståelse av matematik och vad för matematiska tankar de har. För 
att få en vidare bild av barns verkliga kunskaper är det viktigt att förskolläraren 
ställer frågor och ber barn visa och förklara hur det tänker och resonerar (Lee & Md-
Yunus, 2015). Björklund (2008; 2009) och Lundström (2015) anser att språket är en 
viktig och bidragande faktor i barns matematiska utveckling. Förskollärarna måste 
vara medvetna om vilket språk som är viktigt att barn får med sig för att kunna 
utforska matematikens värld vidare. Det är viktigt att förskollärare medvetet ger de 
betydelsefulla begreppen som vi vill att barn ska få del av. En kvantitativ jämförande 
studie av Baroody, Li och Meng-Lung (2008) där 48 barn mellan 2 år och 4,3 år 
deltog visar på att barn utvecklar bättre matematisk förståelse om språket konsekvent 
används som stöd av förskollärarna, när förskollärarna visar barn matematiska 
problem och gör matematiska utforskande. Detta i jämförelse med att förskolläraren 
är tyst och endast låter aktiviteten visa det matematiska utforskandet.  

Små barn har en inbyggd kraft och lust att utvecklas och lära. Att få möjligheter att 
utforska sin omvärld och ta del av intryck med hjälp av alla sinnen och hela kroppen 
är viktigt för små barn i deras utforskande. Barn tar till sig kunskaper med hjälp av 
flera olika sinnen, vilket hjälper barn att skapa en vidare förståelse för sin omvärld. 
Små barn har ofta även behov av att få pröva sina färdigheter flera gånger i olika 
situationer och med hjälp av olika föremål vilket förskolläraren måste ge möjligheter 
till (Björklund, 2007, 2008; Franzén, 2015; Lindahl, 2015). 

2.4.4 Taluppfattning i förskolan 

För att stärka barns utveckling av taluppfattning bör förskollärare använda leken som 
ett aktivt verktyg för att fånga upp barns erfarenhetsvärld och intressen. Barn 
utvecklar inte matematiska förmågor av sig själva bara för att de leker utan det är 
genom ett samspel med sina medmänniskor och miljön som barn befinner sig i som 
taluppfattningen stimuleras och utveckling kan ske. Att vuxna finns med i närheten 
och fångar upp barns intressen samt ger stöd och korrekta matematiska termer är 
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viktigt för att på bästa sätt stimulera barns utveckling (Helenius, 2013; Doverborg, 
2006).  

Att tidigt introducera räkneord till små barn har visat sig viktigt (Li & Baroody, 2008; 
Kajetski & Salminen, 2013; Lee & Md-Yunus, 2015). En kvalitativ studie av Li och 
Baroody (2008) med 33 förskolebarn i 2,5- 3,5 års ålder visade på att om 
förskolebarn tidigt får med sig kunskaper om räkneord så kommer det att underlätta 
för deras framtida matematiska lärande. Det är nämligen vanligt att förskolebarn 
endast uppmärksammas på att “titta där är en fågel, och där är en till, och titta där 
kommer ytterligare en fågel” istället för att räkna fåglarna med räkneord. Även Lee 
och Md-Yunus (2015) kvantitativa intervjustudie med 34 förskolebarn i 4,5 års ålder 
visar på att det är viktigt att barn tidigt får med sig en korrekt räkneramsa för att 
underlätta för framtida studier samt för att barn på ett bättre sätt ska kunna berätta 
hur de för matematiska resonemang. Detta får barn enklast med sig genom att tidigt 
och ständigt upprepande få höra den korrekta talraden berättas och räknas. Kajetski 
och Salminen (2013) menar också att det är av yttersta vikt att barn får med sig 
erfarenheter av att räkna för att senare kunna gör antalsjämförelser. Antal jämförelse 
börjar redan i tidig ålder genom att barn jämför relationen mellan olika antal, d.v.s. 
att barn tycker att det finns mycket eller lite av någonting.  

För att barn ska utveckla en förståelse för räkning är det viktigt att vi hela tiden 
räknar olika föremål och saker i barns närhet. Gelman och Gallistel (1978) menar att 
barn måste få en grundförståelse för följande fem matematiska principer; 

 Principen om ett till ett korrespondens, kallas ibland även för parbildning. Ett 
till ett korspondens är en av de fem principerna som utvecklas tidigt hos barn, 
här får barn en bild av att lika föremål hör ihop utan att räkneord behövs. 

 Principen om räkneordens ordning innebär att barn utvecklar en förståelse för 
att räkneorden alltid kommer i en förbestämd ordning. 

 Abstraktionsprincipen innebär att en avgränsad mängd kan räknas oberoende 
av vilken typ av föremål det är. 

 Kardinaltalsprincipen innebär att barn får förståelse att det sist sagda 
räkneordet i en räknad mängd berättar hur många föremål det är.  

 Principen om godtycklig ordning innebär att barnet har förståelse för att 
oavsett vilket föremål man börjar räkna på i en väl avgränsad mängd, så är 
antalet alltid detsamma och man räknar alla föremål en gång, varken mer eller 
mindre. 
 

3. Metod 

I följande avsnitt redogörs studiens metodologiska ansats och utformning. För att 
tydliggöra studiens metod så har vi delat upp metoddelen i underkategorier vilka rör 
forskningsmetod och forskningsdesign, urval, genomförande, databearbetning och 
analysmetod, reliabilitet och validitet och de forskningsetiska reglerna. 

3.1 Studiens val av forskningsmetod och forskningsdesign 

Studien utgår från en kvalitativ forskningsansats då det är förskollärarnas 
erfarenheter och tankar gällande matematik och taluppfattning för små barn som vi 
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vill synliggöra genom intervjuer. Kvalitativ forskning (Bryman, 2008) baseras oftast 
till största delen på ord och det är deltagarens tankar och erfarenheter som är det 
centrala och som styr innehållet i studien. En kvalitativ forskningsstrategi innebär en 
strävan efter att se kvalité och att förstå utan att se saker från normativa eller 
generaliserade mönster. En kvalitativ ansats anser vi passar då vi vill se ämnet utifrån 
deltagande förskollärares perspektiv. 

Vi valde att genomföra åtta semistrukturerade intervjuer med förskollärare från olika 
förskolor. Vi utgick ifrån en intervjuguide med några semistrukturerade frågor med 
utrymme till följdfrågor (se bilaga 1 för intervjuguide). Bryman (2008) menar att 
semistrukturerade intervjuer innebär intervjuer där man utgår från ett frågeområde 
med några specifika frågor men med utrymme för följdfrågor till det som är extra 
intressant till vårt studerade ämne, eller ett område som vi vill veta mer specifikt om. 
Motiveringen till varför vi valt semistrukturerade intervjuer är att man kan föra 
samtalet mer naturligt och att informanterna ska känna sig bekväma i situationen. 
Stukat (2011) skriver att semistrukturerade intervjuer som metod är anpassningsbart 
och följsamt. Svaren blir mer utvecklande och fördjupande.  

3.2 Urval 

I vår studie har vi använt oss av ett bekvämlighetsurval. Bryman (2008) definierar 
bekvämlighetsurval som ett urval då personer i den geografiska närheten väljs ut för 
att delta i en studie. Det geografiska bekvämlighetsurvalet vi använde när vi sökte 
förskolor skedde till stor del på grund av tidsbrist till att genomföra denna studie på 
annat vis. Bekvämlighetsurvalet ledde till ett antal förskolor i vår närhet. När dessa 
förskolor var identifierade använde vi ett målinriktat urval för att finna lämpliga 
deltagare på dessa förskolor. 

Anledning till det målinriktade urvalet var att vi vill intervjua personer som 
överensstämmer med det syfte som vår studie har. Bryman (2008) skriver att vid en 
kvalitativ studie där metoden består av intervjuer rekommenderas ett målinriktat 
urval. I och med att vi använde oss av ett målinriktat urval tog vi kontakt och 
intervjuade förskollärare som har erfarenhet av och arbetar idag med barn i åldrarna 
1-3 år i förskolan.  

Samtliga informanter som vi valt att intervjua är förskollärare, eftersom syftet med 
studien är att ta reda på hur personer med den utbildningsnivån arbetar med och ser 
på utvecklandet av små barns taluppfattning. Intervjuerna genomfördes med åtta 
förskollärare som alla är verksamma på olika förskolor. Vi valde olika förskolor för att 
om möjligt få ett bredare resultat, en mångfald på förskollärarnas bakgrund, 
erfarenhet, arbetssätt och inriktning på verksamheten. Med tanke på studiens syfte, 
som handlar om att få syn på förskollärares förhållningssätt och arbetssätt kring 
matematik, så anser vi att en olikhet av förskollärarna, möjliggör att vårt resultat kan 
bli mer intressant och att vi kan få mer mångfald i vårt resultat. I tabell 1 på nästa 
sida presenteras informanterna. 

 

 

 



 11 

Tabell 1. Presentation av informanter, deras antal yrkesverksamma år, hur många 
barn som de har i barngruppen, hur många pedagoger som arbetar på avdelningen 
samt hur planeringstiden på avdelningen är fördelad individuellt och gemensamt. 

Förskol
lärare 

Antal 
yrkesverksamma år 

Antal barn 
på 
avdelningen 

Antal 
pedagoger 
på 
avdelningen 

Individuell 
planeringstid 
/vecka 

Gemensam 
planeringstid 
/vecka 

1 20 17 3 1h 1h 

2 6 20 2,5 2h 1h 

3 2 15 3 2h 1h 

4 5 17 3 2,5h 2h 

5 25 13 3 2 h 1,5h 

6 3 8 2 3h 1h 

7 25 9 2 1h 30min* 

8 5 15 3 2h 30min* 

 

*Förskollärare 7 och 8 som endast hade 30 min planering gemensamt i veckan var ett 
snitt för 2h/månaden. 
 

3.3 Genomförande 

Vår första kontakt med berörda förskolor såg lite olika ut beroende av vilken 
information som fanns tillgänglig på förskolans hemsida. I visa fall mailades först 
förskolechef som vidarebefordrade informationen till förskollärare som tog kontakt 
med oss, oftast via mail. Annars fanns information med mailuppgifter tillgänglig på 
förskolornas hemsida och kontakt togs direkt med berörd avdelning. Vi skickade ut 
förfrågan till totalt tolv olika förskolor och dess förskollärare och fick respons från 
åtta att de ville medverka. Efter etablerad kontakt via mail ringde vi upp berörda 
deltagare för att boka tid och plats. Vi lät informanten styra tid och plats så att det 
skulle passa dem på ett så bra sätt som möjligt. 

För att kunna vara helt fokuserade på intervjuerna bad vi om informantens tillåtelse 
att använda ljudupptagning, så att inspelat material senare kunde transkriberas.  
Stukat (2011) skriver att miljön är viktig när man använder sig av intervju som 
metod. Miljön ska vara så ostörd som möjligt och upplevas som trygg för båda 
parterna. Vi lät därför våra informanter välja plats där intervjun skulle hållas, men vi 
hade som önskemål att det skulle vara en lugn och avskild plats så att vi inte skulle bli 
avbrutna under intervjuns gång. I samtliga fall skedde intervjuerna på 
informanternas arbetsplatser på ett kontor eller i ett personalrum. 

Vi valde att ha semistrukturerade intervjuer utifrån en gemensamt framarbetad 
intervjuguide, och vi som studenter höll en neutral ton genom att inte bli 
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entusiastiska, negativa eller göra olika ansiktsuttryck  under intervjuerna. Vi ville att 
intervjuade förskollärares verkliga tankar, åsikter och erfarenheter skulle få möjlighet 
att komma fram under intervjuerna. Vi valde att dela upp intervjuerna mellan oss och 
har genomfört fyra intervjuer var. 

Analysen och sammanställningen av data skedde gemensamt. Vi träffades och läste 
igenom data och skrev ner korta tankar som kom upp. Sedan jämförde vi våra 
anteckningar och genomförde en sammanställning av resultatet och analys av 
resultatet. 

3.4 Databearbetning och analysmetod 

Vi har valt, efter godkännande från informanten vid varje intervjutillfälle, att använda 
ljudupptagning. På det sättet kunde vi lättare gå igenom den data vi samlat in och 
transkribera intervjuerna. Bryman (2008) skriver att inspelning av intervjuer 
underlättar när man ska analysera insamlat material. Genom att spela in intervjuer 
kunde vi lyssna på innehållet flera gånger, på så vis minimeras risken för 
misstolkningar av insamlad data.   

För att analysera vårt insamlade material har vi inspirerats av en konventionell 
innehållsanalys. Konventionell innehålls analys används oftast för att beskriva 
företeelser och i det här fallet förskollärares erfarenhet och syn på små barns 
taluppfattning.  Vi läste först igenom vårt insamlade material som en helhet ett par 
gånger och sedan åter igen men ord för ord, samtidigt som vi sökte nyckelord som var 
återkommande i data. Nyckelorden fördes sedan samman till olika koder och 
liknande koder fördes samman till kategorier. Under läsning av data gjorde vi små 
noteringar om tankar som kom upp under läsningens gång, och sedan skapade vi 
olika kategorier. I vår analys försökte vi även se samband mellan olika kategorier 
(Hsieh & Shannon, 2005). 

Det svåra med att använda sig av en konventionell innehållsanalys är att vi som 
studenter som analyserar insamlat material, kan misslyckas att fånga upp 
helhetsbilden av resultatet i analysen och på så sätt missa viktiga kategorier. Det kan 
resultera i att resultatet inte speglar faktisk data (Hsieh & Shannon, 2005). För att 
undvika att vi missar att fånga upp helhetsbilden har vi båda läst igenom allt insamlat 
material, först var för sig och sedan tillsammans, och på så sätt synliggjort olika 
kategorier som vi hittat och sedan sammanställt. 

3.5 Reliabilitet och validitet 

Reliabilitet och validitet hänvisar till studiens tillförlitlighet och trovärdighet kopplat 
till de metodval som gjorts och till hur studien är genomförd (Bryman, 2008). Vår 
studie har genomförts med förskollärare verksamma på åtta olika förskolor med 
varierat antal avdelningar, barn och andel utbildade pedagoger, vilket medför att vi 
får en naturlig bredd i vårt resultat. Studiens reliabilitet innebär att vårt resultat 
utgör åtta förskollärares tankar, åsikter och erfarenheter av matematik och arbetet 
med taluppfattning med små barn i förskolan. Detta medför att om studien skulle 
genomföras med åtta andra förskollärare så skulle resultatet inte bli det samma. I en 
kvalitativ studie som denna är det inte heller troligt att om vi använt oss av samma 
förskollärare, skulle det ge samma resultat igen. För om vi utgår från det 
sociokulturella perspektivet där kunskap ses som situerad och som än ständig 
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pågående process (Säljö, 2000), så skulle de innebära att om samma förskollärare får 
samma frågor om ett år så har då förskollärarna fått mer erfarenheter och kunskaper 
som troligen gett nya infallsvinklar och sätt att se saker på. Det medför att de kanske 
förstår frågorna på ett helt nytt sätt och därmed svarar annorlunda jämfört med 
denna studie. 

För att öka reliabiliteten i vår studie har vi använt oss av ljudinspelning genom varje 
intervju och på det sättet har vi sedan haft tillgång till all data. Intervjuerna har 
spelats in för att vi lättare ska kunna sammanställa intervjuerna och vi har i lugn och 
ro kunnat hantera informationen likvärdigt. Vi har först gått igenom varje intervju 
var för sig och sedan tittat på allt insamlat material för att hitta likheter och 
skillnader. Bryman (2008) menar att en viktig aspekt i tillförlitligheten är hur vi som 
studenter bearbetat insamlad data på ett pålitligt och intressant sätt.  Vi valde en 
konventionell innehållsanalys för att inte missa viktiga aspekter från vår insamlade 
data. 

För att öka reliabiliteten i vår studie har vi också varit väldigt noggranna och tydliga i 
metodkapitlet med hur vi gått tillväga. Vid en studie finns det många faktorer som 
kan påverka hur studiens utgång blir. För att optimera möjligheterna till givande 
intervjuer och rik information angående intervjuade förskollärares erfarenhet och 
tankar om små barn och matematikhar vi valt att genomföra intervjuerna på en lugn 
plats där inga andra varit närvarande. Semi strukturerade intervjuer kan vara en 
givande och bra metod enligt Stukát (2011) eftersom intervjuade förskollärare får 
utgå från personliga tankar och erfarenheter. Dock menar Stukát (2011) en 
negativaspekt med semi strukturerade intervjuer är att informanterna ger de svar 
som de tror att intervjuaren vill höra. För att öka studiens tillförlitlighet har vi använt 
oss av en intervjuguide för att genomföra semistrukturerade intervjuer där alla 
intervjuade förskollärare har fått i stort sett samma frågor. Vi som intervjuar har även 
då möjlighet att ställa följdfrågor som exempelvis “hur menade du nu?”, “förstår jag 
dig rätt?” och “kan du berätta mer?”. 

Vi upplyste våra informanter om att deras deltagande var anonymt och att insamlat 
material skulle behandlas konfidentiellt, vilket medför att trovärdigheten till 
resultatet stärks. Det ökade möjligheten till sanningsenliga svar och även validiteten. 
Vi som studenter har sedan tolkat och kategoriserat det insamlade materialet 
tillsammans utifrån vårt sociokulturella teoretiska perspektiv och studiens syfte. Då 
vi tolkat materialet har vi försökt att se likheter och skillnader i insamlat material. 
Bryman (2008) menar att genom att koppla insamlat material till studiens teoretiska 
perspektiv ökar validiteten i studien. I kvalitativ forskning, som det här är, står 
validiteten för giltighet i studien. För att öka validiteten har vi använt oss av 
förskollärarnas egna utsagor och citat i vår resultatdel för att styrka vårt resultat. 

3.6 Forskningsetiska regler 

Vi har inför studien och under studiens gång hela tiden noggrant tagit ställning till 
Vetenskapsrådets (2011) fyra forskningsetiska regler som är följande; 

 Informationskravet: genom ett missivbrev, se bilaga 2, har informanterna 
tydligt fått reda på studiens syfte och deras rättigheter gällande deltagande i 
denna studie. Vi har innan intervjun påbörjats även återberättat dessa regler 
muntligt. 
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 Samtyckeskrav: vi har inför studiens början bett deltagande informanter om 
deras samtycke för att delta i denna studie. Vi har även noga informerat både 
skriftligt genom vårt missivbrev samt muntligt innan intervjun påbörjades. 
Deltagande informanter har även informerats om att de när som helst under 
studiens gång kan avbryta sitt deltagande utan några som helst konsekvenser. 

 
 Konfidentialitetskravet: vi skyddar våra informanters konfidentialitet genom 

att alla informanter är anonyma i studien. Även vilka förskolor de är 
verksamma på förblir anonymt. Vid transkribering av inspelade intervjuer 
tilldelades förskollärarna nummer så att inga namn eller likande uppgifter 
förekommer i det nedskrivna insamlade materialet. Insamlad data förvaras 
även på ett sätt som gör att inga utomstående har möjlighet att ta del av 
materialet. Efter studiens avslutande kommer allt insamlat material förstöras 
och det enda som finns kvar är det som blivit resulterat av studien.  

 
 Nyttjandekravet: den information som vi som studenter fått tagit del av under 

intervjuerna kommer enbart användas till denna studie om förskollärares 
erfarenheter kring arbetet med små barn och taluppfattning. 

4. Resultat 

I detta kapitel redovisas resultatet av vår dataanalys. Resultatet är framarbetat med 
hjälp av konventionell innehållsanalys. Resultatet är uppdelat utifrån våra två 
forskningsfrågor. 

4.1 Förskollärarnas inställning till matematik och till 
uppdraget att undervisa matematik. 

4.1.1 Matematik finns överallt 

I resultatet av våra intervjuer framgick det att samtliga förskollärare har en grundsyn 
att matematik finns överallt. De nämner att i rutinsituationer, planerade aktiviteter 
och i barns fria lek möter barnen matematik dagligen. Alla förskollärare som deltog i 
vår studie ser en stark koppling mellan små barns egna utforskande och barns 
matematikanvändning. Två av förskollärarna beskriver att matematiken finns 
överallt på följande sätt; 

Att det gäller att sätta på sig sina matematikglasögon, så kan man se matematik i nästan 
allting 

Om livet är som en glass så är matematik allt strössel som gömmer sig på och i glassen. 
Matematik finns överallt men de gäller bara att se den och uppmärksamma den 

Oavsett hur förskollärarna beskriver eller förklarar matematiken blir det tydligt att de 
alla är medvetna om att barn möter matematik dagligen i förskolan. Sju av 
förskollärarna pratar om att det gäller att vara uppmärksam för matematik kan yttra 
sig på många olika sätt och i många olika situationer.  

Att även om man ibland känner i början av en aktivitet att den inte innehåller matematik, men 
efter att man granskar och tittar närmare på aktiviteten så har de förekommit matematik i den 
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4.1.2 Matematik i förskolan är roligt 

Alla intervjuade förskollärare nämner att de gillar matematik som förskoledidaktiskt 
ämne. Däremot så skiljer sig deras personliga erfarenheter när det gäller deras egna 
tankar och erfarenheter av matematik som ämne. Sex av förskollärarna är enbart 
positiva till matematik.  
 

Jag älskar matematik, det är mitt favoritämne!  
 

Jag gillar när det är konkret och enkelt och man inte behöver krångla till det så himla mycket. 
 

Förskollärare 1 och 8 tyckte däremot att matematik var roligt att arbeta med 
tillsammans med barn i förskolan men privat så ansåg de sig inte vara matematiska 
personer. 
 

Att arbeta med matematik i förskolan är kul men annars undviker jag det mesta som är 
matematiskt om det går. 

 

De två förskollärarna säger att intresset och känslan av att matematik var roligt avtog 
när de kom upp i högstadiet. Matematiken blev där för abstrakt och de kunde inte 
relatera till matematiken i vardagen längre.  
 
Alla förskollärare lyfter fram att man måste ha en positiv syn och inställning kring 
ämnet. De säger att om barn ska få en positiv syn på matematik så måste de vuxna i 
förskolan visa entusiasm kring ämnet. På det sättet kan man fånga barns intresse för 
matematik. Alla förskollärare talar om vikten av ett lustfyllt lärande i sina intervjuer.  

4.1.3 Läroplanen - en inspirationskälla eller stressfaktor 

Förskollärarna som arbetat innan första Läroplanen för förskola kom beskriver hur 
läroplanen bidragit med att få upp ögonen för att matematik är ett viktigt ämne i 
förskolan. Alla deltagande förskollärare har generellt en positiv bild av läroplanen 
och strävansmålen som står beskrivna där gällande matematik samt anser att den är 
väl förankrad i deras verksamhet. Men de förekommer ändå skillnader i 
förskollärarnas utsagor kring arbetet för att uppnå målen. Fem av förskollärarna 
anser sig hinner leva upp till strävansmålen. 

Strävansmålen i läroplanen ger mig som förskollärare tolkningsmöjligheter och utrymme att 
använda min fantasi och kreativitet, för att hitta lärtillfällen och anpassa aktiviteterna efter 
barngrupp och individ samt utifrån förskolan miljö. 

Förskollärare 5 och 7 som båda har varit yrkesverksamma i förskolan i 25 år anser att 
det skett en tydlig förändring i hur medvetet pedagogerna nu arbetar med utveckling 
och lärande. 
 

Idag är matematik även en självklarhet även för de små barnen i förskolan.  Så var det inte 
riktigt när jag började arbeta i förskolan. Då lekte barnen mest själva och vi tänkte inte på att 
fånga upp lärandetillfällen och likande på samma sätt som idag. 

 

Förskollärare 7 berättar att genom att läroplanen för förskola kom blev hen mer 
medveten om matematiken i förskolan och hen började på så sätt lyfta fram 
matematiken mer och mer. Att matematik även är ett ämne som lyfts fram i media på 
sista tiden, har gjort hen mer medveten om hur hen använder sig av och arbetar med 
matematiken i vardagen på förskolan. Hen anser sig fokusera mer på lärandet nu och 
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inser exempelvis att en fruktstund inte bara är ett tillfälle att fylla på med näring, 
utan även ett utmärkt tillfälle för matematik. Hen berättar att de räknar fruktbitar de 
skär upp frukten med barnen och benämner delar. De låter barnen dela ut frukt till 
sina kompisar och de äldsta barnen räknar även barnen så de vet hur mycket frukt 
som behövs. 
 

Förskollärare 2, 4 och 8 och anser att det ibland är svårt att leva upp till 
intentionerna som finns beskrivna i läroplanen. De menar att detta medför en extra 
press i det vardagliga arbetet som kan göra att arbetet inte känns tillfredställande. De 
känner av en press av att leva upp till de intentioner som läroplanen beskriver.  

 

Vi arbetar med matematik så ofta vi hinner och får möjlighet. Det är vissa dagar vi bara är, och 
ja då möter barnen matematik i den fria leken, men vi hinner inte alltid arbeta eller 
uppmärksamma den då.   

Vissa dagar känns det som man bara går runt och släcker bränder och då finns det inte i min 
världsbild att fånga upp matematiken i vardagen. 

 

4.1.4 Vikten av att arbeta mot samma mål och ha ämneskunskap 

Hälften av förskollärarna nämner under sina intervjuer betydelsen av en samsyn 
kring matematik och betydelsen av kunskap kring matematik som ämne för att kunna 
leva upp till strävansmålen i läroplanen. Förskollärare 6 pratar om vikten av att hen 
som förskollärare även måste föregå med gott exempel till sina övriga kollegor. 
Genom att lyfta fram matematiken så blir kollegorna på avdelningen också medvetna 
och tar efter. Hen menar att det räcker inte att hen fångar upp lärandesituationer i 
vardagen utan att alla pedagoger på förskolan måste göra det, annars är det lätt hänt 
att fler lärandesituationer om dagen går om intet. Förskollärna nämner också i sina 
intervjuer betydelsen av att ha en samsyn på arbetet man utför i verksamheten, och 
att de är viktigt att ha kunskap inom ämnet.  

För oss på min avdelning är det viktigt att alla har ungefär samma tanke kring hur man ska 
lägga upp arbetet och ja, hela arbetet kring syftet med att lära barnen matematik. Vad 

matematik är för någonting är viktigt att diskutera med sina kollegor. 

Förskollärare 7 berättar om en fortbildningskväll som alla i personalgruppen fick 
delta i. Det var lärorikt att lyfta fram och synliggöra matematik som ämne och de fick 
med sig roliga tips på saker de kunde göra i barngruppen. Alla pedagoger på 
förskolan fick göra det tillsammans, och det gav en ”vi-känsla” och en gemensam bas 
att stå på. 
 

Vi har på ett helt annat sätt kunnat diskutera och lyfta fram matematiken oss pedagoger 
emellan. Kvällen gav oss också massor med inspiration och kreativa enkla idéer, hur vi enkelt 
kunde arbeta med matematik. Vi har efter den kvällen blivit mer medvetna om hur vi praktiskt 
kan tänka, planera och framför allt fånga upp olika lärandesituationer. 

4.2 Förskollärarnas vardagliga arbete med matematik i 
praktiken 

4.2.1 Det viktiga samspelet  

Alla åtta förskollärare förklarade på olika sätt vad samspel och kommunikation har för 
betydelse för barns utveckling och lärande.  



 17 

Barns största tillgång när det gäller att lära sig nya saker är barngruppen. Barnen har en 
otrolig tillgång i sina kompisar och vi ser varje dag att barnen tittar på sina kompisar och 
försöker efterlikna och göra likadant. 

När vi är ute på förskolan gård kan man se våra barn som skiner upp som solar när de ser de 
lite äldre barnen. De äldre barnen pratar med våra barn och hjälper varandra i olika 
situationer. De sker väldigt mycket kommunikation mellan 1-3 åringarna och de äldsta barnen 
på förskolan. Både språkligt men också med kroppsspråket sker de ett samspel som är väldigt 
värdefullt för de små. 

4.2.2 Leken som metod för lustfyllt lärande 

Alla förskollärarna pratar om att barnen i sin lek och i sitt utforskande måste kunna 
möta de andra barnen, och betydelsen av att barn måste få kommunicera med 
varandra. Förskollärarna pratar om att samspelet mellan barn är viktigt för att lära av 
varandra. En förskollärare säger att nästan allt lärande sker när barn umgås och 
kommunicerar med varandra. När de visar varandra, hjälper varandra, tittar på 
varandra och samarbetar tillsammans.   

För de små barnen de samarbetar verkligen tillsammans med varandra. Jag kan 
observera hur de utforskar tillsammans och hur de observerar varandras aktiviteter. 

Samtliga förskollärare talar om vikten av att göra lärandet roligt och spännande för 
de yngsta barnen och att leken är det viktigaste hjälpmedlet till att skapa 
lärsituationer. Sju av förskollärarna pratar om att använda leken som ett verktyg för 
att fånga upp och synliggöra matematik, varav förskollärare 4 menar att leken är det 
absolut viktigaste verktyget som pedagoger i förskolan kan ta hjälp av för att fånga 
upp matematiska lärtillfällen.  
 

Leken är ett bra hjälpmedel för oss att använda oss av när de handlar om lärande i förskolan. 
Med lekens hjälp kan de yngsta barnen få hälla och mäta sand, bygga med olika klossar och vi 
kan blåsa upp ballonger och räkna hur många ballonger de finns i rummet till slut.  

 

Förskollärare 3 har ett förhållningssätt till leken som skiljer sig från övriga 
förskollärares då hen menar att leken är barns egen stund så pedagogerna ska låta 
barn vara i fred. Barn ska inte bli störda av pedagoger som går in och fångar upp 
lärandesituationer.  
 

Vi har stor respekt för barns lek, våra barn måste få leka, utforska och kommunicera 
tillsammans med andra ostört i sin vardag hos oss.  

Övriga förskollärare menar dock att leken är ett viktigt verktyg för pedagogerna och 
att det är genom att aktivt använda leken som en lärprocess kan starta. 
 

Barns lek är betydelsefull i förskolan. Våra intentioner att barnen ska kunna lära sig nya saker 
hindras inte av leken, utan gynnas av den. För det är ju så här, att om vi pedagoger ger barnen 
utrymme till att leka så ger vi också utrymme för att skapa lustfyllt lärande. 

4.2.3 Språket som redskap 

Alla förskollärarna talar i intervjuerna om hur viktigt det är att prata med de yngsta 
barnen och använda ord som hjälpmedel för lärandet. 

Förskollärare 1 säger att det handlar om att pedagoger måste hjälpa barnen med de 
olika begreppen och sätta ord på dem, t.ex. första, andra, sist. Genom att man 
bekräftar barn och sätter ord på vad barn vill förmedla så kan det då lättare ske ett 
lärande hos barn. Majoriteten av förskollärarna pratar om hur viktigt det är att 
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genom språket fånga upp matematiskt lärande i situationer kring omsorgsrutinerna 
med de yngsta barnen.  
 

Bara vid ett blöjbyte finns det massvis med matematik. Med barnen kan jag samtal om 
kroppen, hur många öron, händer osv. Men även barnen uppmärksammar mycket eller lite 
kiss i pottan. När barn klär på sig först den ena strumpan sen den andra strumpan - en 
strumpa på varje fot. När vi tvättar händer får man tydligt visa att vi tar en pappershandduk 
när vi torkar oss. 

 

Förskollärare 1, 5, 6, 7, 8 pratar om rutiner som dukning och påklädning, som bra 
tillfällen där de uppmärksammar matematiska begrepp. Vid påklädning försöker de 
låta barn få klä på sig själva och då samtidigt kommunicerar de med barnen och säger 
“en sko till en fot”.  

Genom att jag hela tiden benämner räknetal i olika situationer samtidigt som jag visar med 
antal fingrar försöker jag ge barnen en konkret bild att dessa hör ihop. Exempelvis finns det 
plats för två barn att köra båten på förskolan samtidigt som jag säger att det är fullt och de 
bara kan vara två barn där, så visar jag två med fingrarna och pekar på båtens rattar. 

Förskollärare 2 och förskollärare 3 uttrycker sig lite olika kring att sätta ord på barns 
utforskande. Förskollärare 2 menar att de är viktigt att vara närvarande och sätta ord 
på det barnen möter och förskollärare 3 är mer avvaktande i sitt arbetssätt och låter 
alltid barn få använda sina egna ord och begrepp. 
 

Vi försöker se och uppmärksamma barns spontana nyfikenhet och utforskande. Vi försöker 
alltid vara där och uppmärksamma och tala om rätt begreppsord för barnen. Det gör vi för att 
barnen ska förstå och få rätt bild av det de gör och av det de möter. 

 
Jag tycker att de är viktigt att låta barn få prova själva och få utforska själva. Jag vill låta barn 
uttrycka sig med sina egna begrepp på saker och ting. Jag vill inte hämma barns utforskande 
och fantasi. 

 

Det framgår i våra intervjuer att förskollärarna menar att det inte går att skilja på 
matematisk och språklig utveckling, utan att de två hänger samman i allt lärande för 
små barn. I stort sätt alla förskollärare pratar om vikten av att använda begrepp och 
sätta ord på de yngsta barnens utforskande. Vikten av att vara väldigt tydlig med de 
yngsta barnen, för det kanske är första gången ett barn erfar en sak.  

Förskollärare 1 nämner att hon återkommande under dagen närmar sig barns lekar 
och frågar barn mycket i stunden vad de gör och varför de gör saker. På de sättet 
menar hon att hon närmar sig barn och låter barn få bli medvetna om hur de tänker 
och vad de gör. 

 

4.2.4 Räkning, en återkommande aktivitet i förskolans vardag 

Sex av förskollärarna säger i sina intervjuer att barn behöver träning för att lära sig 
talserien. De förskollärarna försöker varje dag ha en samling där de arbetar med rim och 
ramsor och sjunger sånger där de räknar. Förskollärarna berättar att de räknar högt antalet 
barn som är där varje dag samt räknar upp vilka som är borta och hur många de är.  

Alla förskollärare säger i intervjuerna att de oftast räknar högt för barn i olika 
situationer men även att de uppmuntrar barn till att räkna. Två förskollärare nämner 
att de ibland räknar högt för barn hur många klossar barn bygger med, och hur 
många klossar det läggs på tornet. Majoriteten av förskollärarna berättar att vid 
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exempelvis av- och påklädning räknar de tillsammans med barnen hur många vantar 
och skor barnen har. Förskollärare 1 och 3 säger båda i sina intervjuer att barn räknar 
mycket spontant i sin fria lek. 

Förskollärare 6 berättar att de arbetat med Petter och hans fyra getter och genom att 
använda boken som ett verktyg har de kunnat arbeta mycket med matematik.  

Då har vi räknat getter och benämnt räkneord. Barnen har fått arbeta med begrepp som 
mycket och lite och de har kommit in barn som säger att de ska äta fyra precis som trollet 
Ludenben i sagan. 

Förskollärare 6 berättar även om ett barn som fyllt två år och i samband med det 
lärde sig känna igen siffran två som symbol. Barnet kopplade samman tvåan som 
symbol med sig själv och sa alltid när hen såg en tvåa “Kims tvåa” och pekade. För att 
fånga upp barns intresse för siffran som symbol skapades en tallinje på väggen. Med 
hjälp av tallinjen ville de också försöka skapa en förståelse av att siffran två betyder 
något mer och har sin givna plats i talraden. 

Förskollärare 4 pratar om att man kan möta på och arbeta med taluppfattning 
dagligen i olika situationer och aktiviteter. Men hen menar också att det är helt 
beroende på hur material används av pedagogen i samspel med barnen, och vilken 
kommunikation som sker. 

När vi läser bok om olika djur så ber jag barn att räkna antal av specifikt valt djur som finns på 
sidorna. Barn vet då att de bara är till exempel katter som ska räknas och svarade då efter 
räknandet ”tre katter”. 

Även förskollärare 2 berättar om aktiviteter som nästan dagligen sker på hens 
förskola. 

När barnen bakar kakor ute i sandlådan. Då har jag tagit tillvara gamla skruvlock från mjölk-
kartonger som jag skrivit siffror på med en märkpenna.  Dessa ligger alltid i min jack-ficka och 
när ett barn gjort flera kakor lägger jag en "siffra" på varje. Nummer 1 på första. Nummer två på 
andra kakan osv. Det gör det väldigt tydligt för barnen att se hur många kakor det blev.  

Förskollärare 7 berättar hur de arbetat med olika parövningar som kan kopplas 
samman med ett till ett principen i skogen. Under ett helt läsår har de arbetat med 
olika övningar med att hitta likadana föremål i skogen. Varje vecka gick de till skogen 
med barnen och hade samling, och med sig hade de flera små vaxdukar med ett svart 
streck ritat på hälften. I början placerade en pedagog ut ett naturföremål på ena 
halvan och barnen skulle hitta en likadan. Efter några veckor fick barnen leta efter två 
likadana naturföremål och skapa egna par. De arbetade även med par genom att alla 
barn fick en laminerad bild på en vante och skulle hitta en likadan gömd vante i 
skogen.  

Alla dessa parövningar ledde till mycket räkning och barnen började spontant prata om par, 
likadana, olika och senare spontant räkna hur många par det var och hur många olika föremål det 
var.  

Förskolläraren menar att om man gör saker vid upprepade gånger och gör 
samlingsövningarna flera gånger, så ger man barnen en trygghet och möjlighet att 
utveckla förståelse. De barn som inte förstod vad övningen gick ut på i början av 
terminen hade förstått det i slutet. Förskolläraren anser att repetition är av yttersta 
vikt för små barn. 

Även förskollärare 6 berättar att det arbetat med parövningar med barns skor och 
vantar. På samlingen men även vid av- och påklädning uppmuntrades barn att para 
ihop sina vantar och skor. 
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Förskollärare 4 säger att det är främst i situationen där pedagogerna är med som 
barn uttrycker hur många föremål det är som räknats. Hen menar att de är i 
situationer där hen uppmuntrar barn att räkna, som till exempel vid samlingen. De 
har en grupp med 3-åringar och de brukar uppmuntra ett barn att räkna hur många 
barn som är frånvarande för dagen eller hur många pedagoger de är där just den 
dagen. 

Förskollärare 2 var fundersam om hen verkligen får in tillräckligt med matematiska 
aktiviteter i vardagen. Hen nämnde att när de sjunger och använder sig av rim och 
ramsor på samlingarna så räknar de en del och att de försöker få in sånger som 
räknar föremål upp och ner. 

4.2.5 Miljön som en viktig tillgång 

Sex av förskollärarna pratar om miljöns betydelse under sin intervju. De pratar om 
att miljön ska vara lättillgänglig, spännande och konkret, att möbler, hyllor och 
material ska vara anpassade och formade utifrån barns storlek, ålder och intressen. 
Miljön ska ge barn möjligheter att mötas och kommunicera på ett enkelt sätt och 
miljön ska ge barn förutsättningar till att lära hela tiden. 

Förskollärare 7 pratar om vikten av att noga planera miljön så den hela tiden talar till 
barns utforskning av matematiska begrepp. Hen anser att eftersom småbarn är 
mycket på golvet i sina lekar så ska även materialet som barnen har tillgång till finas i 
anslutning till golvet. Förskollärare 7 berättar att de har en tallinje 1-10 fast tejpad på 
golvet som barn kan gå på och samtidigt räkna. Talraden används väldigt flitigt. Det 
både räknas fullständiga talrader och hoppande talrader av de som ännu inte kan den 
fullständiga. Förskollärare 7 säger också att talraden även används flitigt av de barn 
som ännu inte kan prata. Även om de bara går på den får de ändå med sig en bild av 
antalet tio, vilket är grunden för hela vårt decimalsystem. 

Förskollärare 2, 6, 7 säger att miljön är viktig för att man ska kunna fånga upp 
situationer i vardagen. Förskollärare 6 berättar att hen försöker hitta matematiken 
där barn befinner sig. 

Gillar barn att leka med bilar, räknar vi bilar och hjul. Gillar bart att vara i hemvrån räknar vi 
tallrikar och koppar när vi dukar tillvarandra, är vi i sandlådan räknar vi sandkakor. 

5. Analys 

Här nedan kommer vi att redogöra för vår tolkning av resultatet utifrån studiens 
forskningsfrågor. Vår tolkning utgår från det sociokulturella perspektivet och vi 
knyter här samman vårt resultat med tidigare forskning.   

5.1 Matematik som finns överallt  

Resultatet från våra intervjuer visar en homogen syn på matematik och på hur man 
kan arbeta med den i förskolan. Alla förskollärare som vi intervjuat säger att 
matematik finns överallt och att de ser matematiken i många vardagliga situationer. 
Doverborg och Pramling Samuelsson (2001) genomförde en studie om förskollärares 
syn på matematik som förskoledidaktiskt ämne och menar därifrån att man kan dela 
upp yrkesgruppen i tre olika kategorier. En kategori där förskollärarna inte anser att 
matematik är något för förskolebarn, en för de förskollärare som anser att matematik 
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finns överallt och är en naturlig del av förskolans arbete och slutligen en yrkesgrupp 
som anser att matematik är en skolförberedande aktivitet med fokus på siffror och 
räkna. Den studien stämmer inte överens med vårt resultat då samtliga förskollärare i 
vår studie anser att matematik finns överallt och att matematik ska arbetas med i 
förskolan.   

Vi tolkar att en anledning till att vårt resultat inte stämmer överens med Doverborg 
och Pramling Samuelsson studie kan vara att det gått 15 år sedan den studien 
genomfördes och sedan dess har Läroplanen med förtydligade mål gällande 
matematik implementerats (Utbildningsdepartementet, 2010). Strandberg (2006) 
och Säljö (2000, 2011, 2012) menar att mediering sker både genom språk och miljö. 
Dessa medierade intryck bearbetas av individerna som sedan omsätter det i 
medierade handlingar.  

Doverborg och Pramling Samuelsson (2001), Björklund (2008) och Franzén (2015) 
skriver att matematik finns överallt i barns lek, rutinsituationer och aktiviteter. I 
intervjuerna pratar förskollärarna om att man ska ta tillvara på barns nyfikenhet och 
intressen och att i barns lek synliggöra matematik. Förskollärarna pratar även om all 
matematik som finns i vardagliga rutiner. Det är ett förhållningssätt som gynnas ur 
ett sociokulturellt perspektiv, för som Strandberg (2006) och Säljö (2000, 2011, 
2012) skriver så sker lärande hela tiden och överallt så länge det finns socialt 
samspel. Möjligheterna att fånga upp lärtillfällen utifrån barns intressen för att ett 
lustfyllt lärande kan ske om förskollärarna är medvetna att lärande för små barn kan 
ske överallt. Doverborg och Pramling Samuelsson (2001) menar att förskollärare idag 
måste ta fram och använda sina matematikglasögon för att upptäcka hur mycket 
matematik som finns i förskolans vardag.   

5.2 Kontexten har betydelse för barns lärande  

Strandberg (2006) och Säljö (2000, 2011, 2012) ser lärandet som situerat och att 
lärandet sker överallt i olika situationer. Våra intervjuade förskollärare pratar om 
betydelsen av deras roll som stöttande vuxen men även materialet och miljöns 
betydelse. Det sociokulturella perspektivet bygger på att lärandet sker mellan 
individer, mellan individer och artefakter och i olika sammanhang där individer möts 
och lär av varandra (Strandberg, 2006; Säljö, 2000, 2011, 2012). Några förskollärare 
pratar om att de använder sig av material för att göra matematiklärandet konkret och 
mer tydlig för de yngsta barnen. En förskollärare använder sig till exempel av boken 
Petter och hans fyra getter som artefakt för att göra lärandet mer synligt. En annan 
förskollärare beskriver hur hen använder locken från mjölkkartongerna som artefakt 
för att stötta barns lärande i sandlådan.  

Förskollärarna pratar också om miljöns betydelse för barns lärande och att med 
miljöns hjälp kan man skapa bättre förutsättningar för allt lärande. De nämner att 
miljön ska vara lättillgänglig, spännande och konkret samt formad efter barns ålder 
och intressen. Förskollärarna menar även att materialen ska ge barnen möjlighet att 
prova sig fram, jämföra och sortera. Miljön ska ge möjligheter till samspel mellan 
individer och material samt tala till de proximala utvecklingszoner som barn i 
gruppen kan tänkas närma sig. Genom att miljön blir ett verktyg för barns lärprocess 
kommer lärande ske mer lustfyllt (Strandberg, 2006; Säljö, 2000, 2001, 2012).  
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5.3 Det viktiga samspelet, där vi lär av varandra  

Enligt Strandberg (2006) och Säljö (2000,2011, 2012) är grunden inom det 
sociokulturella perspektivet att lärande och utveckling sker i samspel med våra 
medmänniskor och i den miljö vi befinner oss. Denna grundsyn inom det 
sociokulturella perspektivet kan vi även se i vårt resultat då alla förskollärare på olika 
sätt nämnt samspelets betydelse, både när de gäller mellan barn men även mellan 
barn och vuxen, för att främja utveckling och lärande. Förskollärarna nämner i sina 
intervjuer att lärandet sker tillsammans och att de yngre barnen lär av varandra, 
genom att de kommunicerar både i ord och med kroppsspråket. De pratar också om 
att de yngre barnen tittar på de äldre barnen och gör likadant. Det som förskollärarna 
uppmärksammat kan vi även koppla till Palmer (2010) som menar att barns 
meningsskapande ofta sker i samspel med andra människor och är en ständigt 
pågående process mellan olika diskurser och ett ständigt samspel med miljön och 
individer.  

Enligt Läroplanen för förskola (Skolverket, 2010) ska förskollärare uppmärksamma 
matematiken som finns i förskolan och genom aktiviteter ge barnen förståelse för 
matematiska begrepp. Språket var en viktig bidragande faktor i arbetet med små barns 
matematiska lärande som inte gick att utesluta enligt förskollärarna. Det är genom att i 
vardagen sätta ord på barns aktiviteter och ge små barn begrepp för saker som de erfar som 
en vidare förståelse kan skapas hos barnen. I resultatet förklarar en av förskollärarna hur 
hon närmar sig barns lek genom att ställa frågor om vad som sker i leken. Förskollärarna 
nämner även att allt det matematiska språk som finns i de vardagliga rutinerna är viktigt 
för barns begreppsförståelse. Språkets viktiga betydelse för barns matematiska utveckling 
lyfts även fram av Björklund (2008; 2009), Lundstöm (2015) och Lee och Md-Yunus 
(2015) som skriver att språket är en bidragande faktor i de matematiska lärprocesser som 
barn genomgår. Alla våra förskollärare som vi intervjuat är medvetna om vikten av 
kommunikation med de yngsta barnen. Språket är även en viktig faktor i vårt teorietiska 
perspektiv där kommunikation och språk ses som en av de grundläggande faktorerna för 
socialt samspel (Strandberg, 2006; Säljö, 2000, 2011, 2012).   

5.4 Skilda meningar kring förskollärarens närvaro runt 
barnen  

Det sociokulturella synsättet menar att samspelen som barnen möter i sitt 
utforskande utmanar barnen till tänkande. Förskollärarna behöver vara lyhörda och 
uppmärksamma på hur barnen utrycker sig för att kunna hjälpa dem i sitt fortsatta 
lärande (Björklund, 2008; Franzén, 2015; Lindahl, 2015). En förskollärare går i sin 
intervju emot det sociokulturella synsättet, att man som vuxen är betydelsefull i 
barns närvaro. Förskolläraren menar att man ska ge stor respekt till barns lek och att 
man ska låta barnen få utforska på egen hand och att barnen ska få komma på sina 
egna begrepp för saker. Franzen (2015) menar att man ska ha stor respekt för barns 
utforskande och förespråkar att man ska låta små barn få tid att självständig prova 
och utforska och observera när man väl ska gå in och vara medforskande. Något som 
Sommer (2005) också anser är att även om vi har en rådande syn på barn som en 
kompetent individ så måste att de vuxna finns med som ett stöd i barns lärprocesser. 
Björklund (2008; 2009) hävdar att förskollärare medvetet ska ge betydelsefulla 
begrepp och korrekta begrepp som barn ska få ta del av. Helenius (2013) anser också 
att de är viktigt att ge stöd och ge barn korrekta matematiska termer. Förskolans 
läroplan belyser också ett arbetssätt där förskolläraren ska lyfta fram och synliggöra 
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begrepp för barn (Skolverket, 2010). Både forskning och förskollärarna i från våra 
intervjuer delar lite olika meningar kring ifall man ska vara nära barns utforskande 
eller inte. Vi anser att man måste se till vilken barngrupp man har, och det viktigaste 
är att pedagogerna i förskolan är medvetna och har ett medvetet förhållningssätt för 
vad som passar en specifik barngrupp.   

5.5 Räkning i dagliga aktiviteter  

Majoriteten av förskollärarna berättar att de varje dag har en samling där de möts 
och arbetar med rim och ramsor och sjunger sånger och räknar tillsammans i sången 
eller barnen som är där. Alla förskollärare pratar om samlingens betydelse och ur ett 
sociokulturellt perspektiv så är samlingar en typisk situation där man möts och det 
förekommer ett samspel som blir synligt både mellan barn och pedagog men även 
barnen sinsemellan.  

Förskollärarna berättar också att de uppmärksammar antal och parbildning vid 
påklädning, måltider och andra omsorgsrutiner. Alla förskollärarna säger att de 
uppmuntrar barnen till att räkna. Att tidigt introducera räkneorden har visat sig 
viktigt i forskning både Li, Baroody (2008) och Lee, Md-Yunus (2015) förespråkar att 
barn tidigt får med sig räkneorden. Hur förskollärarna beskriver sitt arbete med 
räkneordens utveckling kan vi koppla samman med hur Gelman och Gallistels (1978) 
beskriver de fem matematiska principer som är grundläggande kunskaper för vidare 
matematisk talförståelse. I intervjuerna blir det tydligt att förskollärarna eftersträvar 
pedagogernas närvaro för att tillsammans med barnen uppmärksamma och öva på 
räkneordens ordning. Förskollärarna beskriver hur de uppmärksammar ett till ett 
principen vid av- och påklädning, där de nämner hur många skor och vantar barnen 
har och vid planerade parövningar som pedagogen genomfört tillsammans med 
barnen.  Förskollärarnas arbetssätt med taluppfattning med de yngsta barnen 
stämmer väll överens med vad Lundström (2015) kommit fram till i sin studie. 
Lundströms resultat visar att de inte räcker för barnen att delta i en aktivitet utan de 
blir viktigt först när de ingår i meningsskapande handlingar och när de 
kommunicerar tillsammans med någon annan. 

 

5.6  Läroplanen som viktig artefakt i arbetet 

Läroplanen är något som förskollärarna generellt är väldigt positiva till och 
förskollärare 7 och 5 som båda arbetat runt 25 år i förskolan pratar båda två om den 
ökade medvetenhet som de märkt av gällande matematik i förskolan. De ser en tydlig 
koppling till den ökade medvetenhet av matematik som förskoledidaktiskt ämne och 
vad den reviderade läroplanen för förskolan fört med sig. En av förskollärarna säger i 
sin intervju att när matematik även figurerat i media och Skolverkets rapporter om 
PISA-undersökningar så har hennes förståelse ökat för hur viktig matematiken är 
redan i förskolan. Resultatet från våra intervjuer visar att läroplanen är en viktig 
artefakt för förskollärarna i deras vardagsarbete. Förskollärarnas förhållningssätt och 
arbetssätt speglar väldigt mycket det beskrivna arbetssättet i läroplanen och då också 
det sociokulturella perspektivet. Den ökade medvetenheten och att läroplanen är ett 
viktigt verktyg i vardagen för med sig att arbetssättet i förskolan speglas av förskolans 
läroplan vilket också stärker kvalitén i förskolan i framtiden. 
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6. Diskussion 

6.1 Metod diskussion 

Bryman (2008) menar att en nackdel som kan vara med intervjuer som metod är att 
informanten kan säga saker som låter bra, men verkligheten kan se annorlunda 
ut.  Vi anser att om vi använt oss av både intervjuer och observationer, hade det 
troligtvis gett oss ett tydligare resultat av hur det ser ut i verkligheten på 
informanternas förskolor. Våra forskningsfrågor handlar om förskollärarnas 
inställning men även hur de beskriver att de att arbetar i praktiken och en 
observation hade kunnat ge oss en tydligare jämförelse mellan det teoretiska och 
praktiska. Vi är medvetna om detta men valde på grund av studiens omfattning och 
tidsplan att använda oss av enbart intervju som metod och istället ställa flera följd 
frågor för att få en tydligare bild av informantens inställning och erfarenheter av 
berört ämne. 

Våra insatser för att minska påverkan på våra informanter, var att vi lät våra 
informanter styra samtalen igenom. Vi hade våra frågor som vi utgick ifrån, men vi 
använde oss också av olika följdfrågor som uppkom under intervjuernas gång. 
Samtalen styrdes efter vad informanten berättade, och inte bara efter våra frågor. 

När vi gått igenom insamlad data och sammanställt resultatet synliggjordes ett 
homogent resultat. Intervjuade förskollärare gav övergripande väldigt positiv bild av 
matematiken i förskolan, några avvikande svar synliggjordes när de beskriver hur de 
arbetar praktiskt för att fånga upp matematiken i vardagen. Att resultatet visar en 
enhetlighet är intressant. En tolkning är att det kan bero på, men att deltagande 
förskollärare är väldigt bekväma i ämnet matematik och medvetna om betydelsen att 
arbeta med matematik i förskolan och därför tackat ja till att delta i studien kan vara 
en orsak.  

En sak som vi reflekterat över och som är intressant att diskutera är att resultaten 
skiljer sig åt mellan tidigare utförd studie och den här studien. Tidigare studie visade 
på en brist av aktiva förskollärare som arbetade medvetet med matematik med de 
yngsta barnen. Resultatet i den här studien visar något helt annat. Från våra 
intervjuer har vi tolkat en annan bild av förskollärarnas arbete kring matematik med 
de yngsta barnen. Vi har funderat över vad de kan bero på. Förskollärarna som valt 
att ställa upp i en studie som handlar om matematik med de yngsta barnen i 
förskolan, har troligtvis en positiv bild av matematik och vet att de har något att ge i 
intervjun.  

6.2 Resultat diskussion 

All data vi kategoriserat och det resultat som vi sammanställt från våra intervjuer 
visar att deltagande förskollärare är väldigt medvetna och intresserade av matematik 
i förskolan.  

Björklund (2007, 2008; 2009), Li och Baroody (2008), Lee och Md-Yunus (2015) 
och Doverborg och Pramling Samuelssons (2001) forskning visar alla på vikten av att 
lyfta fram matematik och synliggöra den redan i förskolan. Vår studie visar på att 
deltagande förskollärare är medvetna om vilken betydelse deras matematiska arbete 
med barnen har för framtida studier för barnen.  Lundstöm (2015) beskriver vikten 
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av att konkretisera den matematik som de yngsta barnen möter i förskolan och att 
arbeta med matematik redan i förskolan gynnar barns inställning och kunskaper 
kring matematik som ämne i skolan. Dalberg Moss och Pence (2010) , Bäckman 
(2015) och Brendefur et.al. (2012) skriver om vikten av pedagogens roll i barns 
lärande och vikten av att pedagogerna är medvetna och har kunskap inom matematik 
som ämne. Vårt resultat indikerar att förskollärarna försöker möta, och arbeta med, 
barnen på samma sätt som forskningen menar att förskolan bör arbeta för att 
stimulera barns matematiska lärprocesser på bästa sätt. All den betydande forskning 
som skett kring matematik i förskolan och konsekvenserna av läroplanens 
förtydligade mål gällande matematik, tror vi har gjort att förskollärare idag är mer 
medvetna kring betydelsen av att arbeta med matematik redan i förskolan.  

Förskolans läroplan fick förtydligade mål 2010 och skälen till det var att i det 
samhälle barn växer upp i idag, ställer man högre krav än tidigare på matematisk 
förståelse och matematiska färdigheter. Man behöver idag matematisk förståelse för 
att kunna hantera vardagen (Utbildningsdepartementet, 2010). Vår tolkning blir då 
att de tär extra viktigt och att matematiken arbetas med i förskolan och att 
pedagogerna är medvetna om det. Vår analys visar att samtliga informanter i studien 
var positivt inställda till de utökade strävansmålen kring matematik som nu är 
beskrivna i förskolans läroplan. Men vi kan inte veta om förskollärarna arbetar mer 
nu med matematik i förskolan än vad de gjorde innan de utökade målen i läroplanen, 
men deltagarna i denna studie är ytterst medvetna om hur deras agerade påverkar 
barnen i dess lärprocesser. 

Vi uppmärksammade, speciellt i förskollärare 2 och förskollärare 4 intervjuer, att 
tiden kan vara avgörande faktor för att hinna med och uppmärksamma matematik. 
Förskollärare 2 som arbetar på en avdelning där de arbetar 2,5 pedagoger på 20 små 
barn, är den förskolläraren som pratar mest om att tiden inte räcker till och att 
läroplanens mål ger henne dåligt samvete för att de inte hinner med att arbeta med 
allt som de vill. Skulle man i en vidare kontext tänka sig att fler förskollärare upplever 
vardagen likadant som dessa två förskollärare, så kan det fungera som ett hinder för 
barns matematiklärande i förskolan.   

Pedagoger i förskolan har idag en betydande roll i att ge barnen rätt verktyg att lära 
matematik i förskolan (Doverborg, Helenius, Sterner, Trygg & Wallby, 2013). Om 
pedagogerna i förskolan inte får möjlighetet till den tiden som behövs för att planera 
och följa upp det matematiklärandet i förskolan och barnen inte skulle få de 
verktygen som krävs så skulle möjligheterna för att förbättra resultaten i PISA-
undersökningarna i framtiden minska.  

I resultatet kan vi uppfatta att synen på matematik inte skiljer sig mellan 
förskollärare som arbetat i förskolan 2 år eller 25 år. Alla förskollärare har synen på 
matematik att den finns överallt och alla förskollärare är medvetna kring 
strävansmålen som står beskrivna i förskolans läroplan kring matematik. 
Förskollärare 5 som är en av de två förskollärarna som har längst erfarenhet 
benämner att hen kan hitta matematik i de flesta aktiviteter om hen granskar 
aktiviteterna efteråt. En medvetenhet som är betydelsefull för lärarrollen men också 
för barns lärande. Palmer (2011) menar att förskollärares egna inställningar till 
matematik kan påverka hur de agerar i mötet med matematik tillsammans med 
barnen. Majoriteten av förskollärarna har erfarenheter av matematik som ett ämne i 
skolan, och de anser att det kan vara en bidragande orsak till att de idag har en 
positiv syn på matematik som vuxna. Palmer (2011) och Kärre (2013) menar att en 
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positiv förskollärare är avgörande för att arbetet med matematik ska bli så bra som 
möjligt. Vi kan här tänka på framtidens unga, att om de också får en positiv bild av 
matematik redan i förskolan och sen fortsätter den positiva attityden i skolan, så kan 
den positiva bilden föras vidare och förbättra matematiklärandet på många håll i 
framtiden. 

Att dagligen räkna, vare sig det är i sånger, olika föremål eller barnen i samlingen, är 
något som samtliga förskollärare tar upp. Vi ser detta som ett viktigt inslag i 
verksamheten som stärker barnens utvecklande av taluppfattningen då både Li, 
Baroody (2008), Kajetski, Salminen (2013) och Lee, Md-Yunus (2015) forskning 
menar att tidigt räknande med korrekt tallinje i förskolan hjälper barns framtida 
matematiska utforskning.  

Avslutningsvis vill vi framhålla det vi också kunnat höra som gemensamma faktorer i 
våra intervjuer är förskollärare som pratar om vikten av miljöns och materialens och 
samspelets betydelse för barns kunskapsutveckling. Vi har efter att vi valt det 
sociokulturella perspektivet till vår studie insett att förskollärarnas förhållningssätt 
speglar innehållet i det perspektivet väldigt väl. Vi tolkar att de är så på grund utav att 
förskollärarna i förskolan måste förhålla sig till de styrdokument som verksamheten 
vilar på, och förskolans styrdokument bygger till stor del på det sociokulturella 
perspektivet. Förskollärarna nämner sin egen roll och barns roll som viktiga när de 
gäller att stötta och hjälpa varandra i sitt lärande. Att i alla situationer under en dag 
på förskolan försöka fånga upp och utmana barns lärprocesser gynnar barns 
utveckling och lust att lära.  

6.3 Slutsats 

Vi drar slutsatsen att deltagande förskollärare i vår studie är medvetna om 
samspelets och pedagogernas betydelse för att stödja barns matematiska utveckling i 
förskolan. Vidare visar förskollärarna en positivitet gentemot ämnet matematik vilket 
kan vara en tillgång för att fånga upp barns matematiska intentioner och synliggöra 
matematiska lärprocesser. Detta medför en positivitet i visionerna att bryta trender i 
framtiden gällande svenska ungdomars matematiska resultat i Pisa rapporter.  

6.4 Nya forskningsfrågor 

Nu när vår studie är avslutad så har resultatet väckt många frågor och funderingar hos oss. 
Vi anser att det skulle vara intressant om studien vidgas med en metodkombination av 
intervju och observation. Det anser vi skulle ge en bredare bild av hur matematik arbetas 
med ute i förskolorna. 

Vi anser även att det finns behov av att studera de konsekvenser som barnen kan 
drabbas av genom stora barngrupper med låg personaltäthet, och studera vidare i 
vilka konsekvenser det får för barnen på lång respektive kort sikt. Om förskolan inte 
kan erbjuda en stimulerande och utvecklande verksamhet, hur ska då trenderna i 
PISA undersökningarna kunna brytas och vilka konsekvenser ger det då samhället på 
långsikt?  
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Bilaga 1, Intervjuguide 

 Hur många år har du arbetat som förskollärare? 

 Hur stora barngrupper har ni på avdelningen/hur många pedagoger? 

 Hur ser du på matematik som ämne? 

 Har du hört talas om Gelman & Gallistels fem matematiska principer? 

 Om ja på vilket sätt/i vilket sammanhang/ kan du förklara vad de fem 

matematiska principerna går ut på? 

 Hur arbetar ni med aktiviteter som utvecklar barns taluppfattning? 

 Kan du beskriva några aktiviteter ni planerat för att utveckla barns 

taluppfattning utifrån de fem olika matematiska aktiviteterna? 

 Hur togs dessa planerade aktiviteter emot i barn gruppen?  

 Hur arbetar ni vidare, när, finns det återkommande aktiviteter i verksamheten 

som är tänkta att utveckla barns taluppfattning? 
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Bilaga 2, Missivbrev 

 

Information om en intervju om förskollärares syn, erfarenheter och agerande kring 
matematik som förskole didaktiskt ämne för barn mellan 1-3 års ålder. 
Vi är två förskollärar studenter 29 och 36 år gamla som nu går sista terminen på 
förskollärarprogrammet på Mälardalens högskola. Vi har 5 respektive 16 års 
erfarenhet av att arbeta i förskola och brinner lite extra för de allra yngsta barnen i 
förskolan. Syftet med vår studie är att få en djupare förståelse för hur förskollärare 
ser på matematik med små barn samt hur de praktiskt arbetar med inriktning på 
taluppfattning.   
Undersökningen handlar om att genom intervjuer med åtta olika förskollärare få en 
bild av olika förskollärares erfarenheter och tankar kring taluppfattning. Vi som 
studenter kommer dela upp besöken mellan oss och därför kommer du enbart träffa 
en av oss. Du tillfrågas här med om deltagande i denna undersökning. 
I vår undersökning önskar vi träffa dig enskilt för att i lugn och ro genomföra en 
intervju om din syn på och erfarenhet av, matematik med barn i åldrarna 1-3 år. 
Intervjun beräknas ta ca 30-45 minuter. 
Om vi får ditt godkännande så vill vi gärna göra en ljudupptagning av intervjun med 
dig som vi sedan transkriberar.  
Under studiens gång tar vi särskilt hänsyn till de forskningsetiska regler som 
Vetenskapsrådet utgett. Detta innebär att allt material kommer behandlas 
konfidentiellt vilket innebär att du som deltagare i studien förblir anonym och att det 
endast är vi som genomför studien vet vem som sagt vad och vilken förskola du är 
verksam på.  Under studiens gång är det endast vi som studenter som har tillgång till 
vårt insamlade material och allt material kommer förstöras när studien är färdig. 
 

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. 
Undersökningen kommer presenteras som en uppsats vid Mälardalens högskola som 
i sin slutversion läggs ut på databasen Diva. 
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