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Sammanfattning 
Studiens syfte är att få ökad kunskap om hur några pedagoger integrerar 
matematik under en dag i förskolan. För att kunna uppnå syftet formulerades 
följande forskningsfrågor: Vilka möjligheter ger pedagoger barnen att få 
uppleva och utforska matematik under en dag i förskolan? och Vilket språk 
används för att synliggöra matematik av pedagoger under en dag i förskolan? 
Resultatet visar att de flesta pedagoger ger barnen varierande möjligheter att 
uppleva och utforska förskolans matematik. Det är främst under samlingar, 
planerade aktiviteter och måltider matematiken synliggörs och benämns. 
Majoriteten av pedagogerna fångade upp möjligheterna till att använda ett 
matematiskt språk. Outbildad personal synliggjorde och kommunicerade inte 
matematik i förskolan. I den fria uteleken tog pedagogerna inte tillvara 
möjligheterna att utforska och synliggöra matematiken tillsammans med 
barnen. Slutsatsen av denna studie är att det är pedagogernas förhållningssätt 
och matematiska kunskaper som är avgörande för hur och i vilka sammanhang 
matematik används. 
_______________________________________________________
Nyckelord: matematik, förskollärare, förhållningssätt, samspel, språk.  
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1 Inledning   
”Nej usch - matematik är inget för mig. Jag kan inte matematik. I sexan gav min 
matematiklärare upp och sa till mig att jag inte har någon matematisk tankeförmåga 
alls!”  
Denna utsaga fick vi höra från en pedagog när vi berättade att vi kommer skriva om 
matematik i förskolan i vårt självständiga arbete. Detta var inte den första negativa 
utsagan som vi har fått höra angående matematik. Negativa upplevelser av 
matematik är något som vi själva har erfarit och burit med oss länge. Det är genom 
vår förskollärarutbildning vi har fått en förändrad attityd och en mer positiv syn till 
matematik. Skolverket (2003) skriver att många barn som misslyckades i matematik i 
skolan bär dessa negativa känslor med sig in i vuxenlivet och kan då överföra detta 
avståndstagande till nästa generation. Egna misslyckanden och en negativ inställning 
hos pedagogen till matematik kan bero på att pedagogen inte har tillräckliga 
kunskaper i matematik som i sin tur kan leda till att pedagogen då undviker att 
undervisa i ämnet. Om förskolläraren inte tycker om att undervisa i matematik eller 
ger barnen känslan av att de inte duger, är det oftast en början till att ogilla 
matematik (Bintas, 2008; Palmer, 2011).  
Enligt Björklund (2013) är förskolläraren den viktigaste resursen i barns lärande och 
utveckling. Om förskolläraren har en positiv inställning till matematik och goda 
kunskaper i ämnet kan barn tillägna sig grundläggande matematiska begrepp och 
kunskaper i meningsfulla sammanhang i tidig ålder. Detta gynnar barnens 
matematiska vidareutveckling långt upp i skolåldern (Björklund, 2013; Brendefur, 
Strother, Thiede, Lane & Surges-Prokop, 2013; Palmer, 2011). Matematiken behöver 
synliggöras och kommuniceras i samspel där språket, miljön, material och 
situationen måste vara begripligt och intressant. Varierande situationer där barnen 
kan få uppleva matematik med alla sina sinnen är betydelsefull skriver Delacour 
(2013, 2014) och Björklund (2013). En av förskolans viktigaste uppgift är att fånga 
upp och visa på matematiken som finns i vardagen för barnen så att de kan koppla 
matematiken till verkligheten (Lindekvist, 2004). 
Matematiken behöver lyftas och avdramatiseras för att visa att matematik är roligt 
och användbar i vardagen. Därför bestämde vi oss rätt tidigt i vår utbildning att vi 
kommer skriva om matematik i vårt självständiga arbete. I vår pilotstudie som 
handlade om förskollärares implementering av de matematiska målen i Läroplan för 
förskolan, Lpfö 98/10 kom vi fram till att det fanns en medvetenhet om hur förskolan 
ska arbeta för att nå upp till de matematiska strävansmålen. Utifrån vår pilotstudies 
resultat och Lindekvists studie (2004) är vi nu intresserade av och nyfikna på att se 
vilka möjligheter pedagogerna ger barn att få uppleva och utforska matematik under 
en dag i förskolan.   
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1.1 Syfte och forskningsfrågor 
Syftet med denna studie är att få ökad kunskap om hur några pedagoger integrerar 
matematik under en dag i förskolan. Studiens syfte leder till följande 
forskningsfrågor:  
 

1. Vilka möjligheter ger pedagoger barnen att få uppleva och utforska matematik 
under en dag i förskolan? 

 
2. Vilket språk används för att synliggöra matematik av pedagoger under en dag i 

förskolan?  
 
1.2 Uppsatsens disposition 
Uppsatsen är indelad i sex kapitel. I inledande kapitlet beskrivs studiens kärna som är 
matematik, samspel och språk, - samt studiens syfte och forskningsfrågor. I andra kapitlet 
behandlas sociokulturell teori som används som studiens teoretiska utgångspunkt. I tredje 
kapitlet redogörs för tidigare forskning kring matematik i förskolan och förskollärarens, 
språkets, miljöns och artefakters betydelse för barnens lärande i matematik. I fjärde 
kapitlet beskrivs metodval, datainsamlingsmetod och urval. Vidare beskrivs studiens 
genomförande och analysmetod. Därefter följer en redogörelse av de forskningsetiska 
reglerna som tagits hänsyn till samt studiens tillförlitlighet och trovärdighet. Kapitlet 
avslutas med en litteratursökning. I det femte kapitlet presenteras resultat och analys av 
empirin. Vidare kopplar vi resultaten från vår observationsstudie och analyserar utifrån det 
valda perspektivet och tidigare forskning. I sjätte kapitlet diskuterar vi studiens resultat 
och metod. Kapitlet avslutas med slutsatser av studien och ett förslag till fortsatt forskning.  
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2 Teoretiskt perspektiv  
I detta kapitel redogörs studiens teoretiska perspektiv. Vi valde att utgå ifrån ett 
sociokulturellt perspektiv eftersom studien handlar om hur pedagoger interagerar 
med barn kring matematik i förskolan. Barns matematiska lärande sker ofta genom 
samspel, kommunikation och medierande hjälpmedel som är viktiga faktorer för 
lärande och utveckling enligt det sociokulturella perspektivet. 
 
2.1  Sociokulturellt perspektiv  
Det sociokulturella perspektivet har sitt ursprung från Lev Vygotskijs (1896-1934) 
teori. Enligt Vygotskij utvecklas människor genom socialt samspel och 
kommunikation där de påverkas av den egna kulturen och tillgång till artefakter. Den 
proximala utvecklingszonen är ett viktigt begrepp och handlar om vad barn kan lära 
sig tillsammans med andra barn och vuxna. Med hjälp av en mer kompetent person 
eller en person som har mer erfarenhet kommer barnet att klara nästa steg själv så 
småningom (Strandberg, 2006).  
” what a child can do with assistence today she will be able to do herself tomorrow” (Vygotsky, 1978, s. 
87). 
Inom det sociokulturella perspektivet är en närvarande förskollärare som 
kommunicerar, stödjer, är delaktig och utmanar med ny kunskap betydande för 
barnens lärande och utveckling. För att barnen ska bli delaktiga i sitt eget lärande blir 
ett experimenterande och utforskande arbetssätt betydelsefullt. I kommunikation 
med förskollärarna och kamraterna får barnen berätta, problematisera, reflektera och 
dra slutsatser. På så sätt blir barnens tankar och åsikter synliga (Vygotskij, 2001). 
Samspelet och dagliga rutiner är viktiga tillfällen för interaktion och lärande. Genom 
konkreta vardagserfarenheter i samspel och kommunikation med en mer kompetent 
person och användning av kulturella redskap (mediering) kan barnen så småningom 
själv internalisera och tillämpa erfarenheter och kunskaper skriver Smidt (2010) 
 
Mediering är ett annat centralt begrepp inom den sociokulturella teorin. Människan 
upplever inte omvärlden direkt utan tänker ”i omvägar”. Människornas relationer är 
alltid medierande - det vill säga att människor använder sig av hjälpmedel för att 
agera med omvärlden för att förstå, analysera den och slutligen utvecklas kognitivt. 
Verktyg och tecken är de mest betydelsefulla artefakter enligt Vygotskij. Han menar 
att människan använder sig av verktyg (artefakter) när de gör matematik, och tecken 
(språk) när människan förstår matematik (Strandberg, 2006). Människans viktigaste 
kulturella redskap/tecken är språket – det är nyckeln till allt lärande. Det är genom 
användandet av språket i interaktion med andra som människan får tankeverktyg.  
Med språkets hjälp kan människan organisera och förstå omvärlden, förstå 
sammanhang och fördjupa förståelse. Språkliga redskap som till exempel bokstäver, 
siffror, räknesystem och begrepp hjälper människan att tänka och kommunicera 
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(Säljö, 2010; Strandberg, 2006). Inom den sociokulturella traditionen skapas 
kunskaper och färdigheter alltid både genom teoretiskt och praktiskt användande. Att 
tänka och handla fysiskt är alltså sammankopplade och beroende av varandra (Säljö, 
2010). Vygotskij kallar det för inre och yttre prat. Han menar att inre prat (tänkande) 
alltid kommer efter yttre prat (verbala) som sker med hjälp av interaktion och 
mediering. Det betyder att utan språk sker inget tänkande – ingen kognitiv utveckling 
(Strandberg, 2006).   
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3 Bakgrund 
I bakgrunden redogörs för tidigare forskning som behandlar matematik i förskolan 
och förskolans uppdrag att undervisa grundläggande matematik. I kapitlet beskrivs 
betydelsen av förskollärares förhållningssätt och kompetens och vilka möjligheter 
förskollärare kan ge barnen att möta matematik. Avslutningsvis skildras miljön och 
artefakters betydelse vid barns inlärning.  
 
3.1 Matematik i förskolan  
Matematiken har inte alltid varit en väsentlig del i förskolan. När förskolan fick sin 
första Läroplan för förskolan, Lpfö 98 fick matematik en framträdande plats. 
Matematiken skulle göras mer synlig och lärandet kring den skulle bli mer lustfyllt 
och rikare (Björklund, 2013). Enligt Delacour (2013) har barnens matematiska 
skolresultat sjunkit på grund av att Sverige har satsat för lite på kunskap. Barn växer 
upp i ett förändrat och mångkulturellt samhälle där det ställs högre krav på 
matematiska färdigheter och matematisk förståelse. Därför är det betydande att 
redan förskolebarn stimuleras i sin språkliga och matematiska utveckling för att 
gynna lusten för livslångt lärande. Regeringen bestämde att det behövs 
kompetensutveckling för att kunna göra undervisningen meningsfull och 
utvecklande. Dessutom har matematiken blivit en mycket större del i den nya 
förskollärarutbildningen. Förskollärares skyldighet att planera och genomföra 
matematiska aktiviteter hamnade i fokus (ibid.). År 2010 reviderades Läroplanen för 
förskolan, Lpfö 98 för att utveckla förskolornas kvalitet och förstärka det pedagogiska 
arbetet. Språk, naturvetenskap och matematik blev tydligare framskrivet i läroplanen 
(Doverborg, Pramling & Pramling Samuelsson, 2013).  Skolverket (2010) anger att 
arbetslaget ska utmana barnens nyfikenhet och förståelse för matematik och teknik. 
Barn ska få många, rika och varierande tillfällen att utforska matematik. Lärandet ska 
vara lekfullt, roligt och lustfyllt och alltid utgå ifrån barns erfarenheter och förståelse 
för att främja ett livslångt lärande. Läroplan för förskolan, Lpfö 98/10 anger numera 
fyra delmål för matematik, där förskolan ska sträva efter att alla barn:  
 

• utvecklar sin förståelse för rum, form, läge och riktning och grundläggande 
egenskaper hos mängder, antal, ordning och talbegrepp samt för mätning, tid 
och förändring, 
• utvecklar sin förmåga att använda matematik för att undersöka, reflektera över och 
pröva olika lösningar av egna och andras problemställningar, 
• utvecklar sin förmåga att urskilja, uttrycka, undersöka och använda matematiska 
begrepp och samband mellan begrepp, 
• utvecklar sin matematiska förmåga att föra och följa resonemang (Skolverket, 2010, s. 10)  
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I bakgrundsmaterialet till förskolans läroplan (Utbildningsdepartementet, 2010) 
beskrivs sex matematiska aktiviteter som är kopplade till matematikforskaren 
Bishops aktiviteter (1988). Dessa aktiviteter är ett sätt för förskollärarna att arbeta 
med matematik i förskolan på ett mer konkret sätt. Matematik ska utvecklas i lek- 
och lustfyllda aktiviteter utifrån barnens egna erfarenheter, tankar och 
förutsättningar. Barn ska få känna tilltro till sina förmågor och lära sig att använda 
matematik i vardagen och andra framtida sammanhang. De sex aktiviteterna är: 

1. Räkna: Barn ska ha möjlighet att erfara tal med konkret material, bilder, 
diagram, ord med mera. De behöver kunna systematisk ordna, jämföra, 
utforska och urskilja olika mängder. Barn ska kunna utforska samband och 
egenskaper hos tal och antal samt utveckla symbolisk tänkande.  
 

2. Lokalisera: Barn behöver kunna utveckla sin kroppsuppfattning. De ska kunna 
uppleva, kategorisera, jämföra orientera i omgivningen samt orientera sig i 
relationen till omvärlden. Barn ska ha möjlighet att upptäcka och utforska 
egenskaper hos rörelser, proportioner, vinkel och riktning. 

 
3. Mäta: Barn behöver undersöka olika egenskaper hos fenomen/föremål t.ex. 

vikt, volym, balans, höjd, längd, bredd och storlek. Barn behöver se likheter 
och skillnader, jämföra och ordna för att se sammanhang.  
 

4. Konstruera: Barn behöver få konstruera och formge föremål med olika 
material. De ska kunna karakterisera objekt med tanke på form, mönster och 
storlek, utforska och resonera kring egenskaper hos geometriska föremål.  

 
5. Leka: Barn behöver leka tillsammans med både vuxna och barn. De behöver få 

uppleva, fantasierna, uppfinna och vara aktiv i alla sorts lekar. De bör resonera 
kring lekens regler, strategier, risk, chans och förutsättningar. 

 
6. Förklara: Genom att föreslå, förutsäga, experimentera, testa, reflektera, 

granska och argumentera kan barn hitta förklaringar på olika frågor och 
fenomen. Barn behöver få uppleva, uppmärksamma och resonera kring orsak 
och verkan med hjälp av konkret material (Bishop, 1988).  

 
Johansson och Sterner (2006) skriver om Gelman och Gallistels fem matematiska 
principer som varje barn måste gå igenom innan de kan räkna. Då barnen har förstått 
alla fem principer kan de så småningom använda sina matematiska kompetenser: 
 
Abstraktionsprincipen: Innebär att barn förstår att man kan räkna alla slags föremål 
(i väl avgränsande mängder). 
 
Ett till ett- principen: Barn måste kunna para ihop ett visst föremål med ett räkneord 
- bilda par. Att kunna bilda par och abstraktionsprincipen gör det möjligt att barn 
kan kvantifiera utan att behöva kunna räkna.  
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Principen om godtycklig ordning: Barn förstår att varje föremål räknas bara en enda 
gång. Det spelar inte någon roll i vilken ordning föremålen kommer. Att förstå 
principen om godtycklig ordning är förutsättningen för att kunna addera.  
 
Principen om räkneordens ordning handlar om att räkneorden måste komma i en 
bestämd ordning. Barn vet att räkneordens ordning är ett, två, tre, fyra, fem – inte, 
fyra, ett, två, tre. Barn parar då ihop ett föremål med ett räkneord i rätt ordning.  
 
Antalsprincipen eller kardinalprincipen: Barn förstår att när det har parat ihop varje 
föremål med ett räkneord, så är det sistnämnda räkneordet som anger den totala 
mängden.  
 
Enligt Johansson och Sterner (2006) kan detta handla om att barn utvecklar sin 
taluppfattning genom olika vardagssituationer på förskolan tillexempel genom 
påklädning, fruktdelning eller dukning. Om förskolläraren är lyhörd och 
kommunicerar med barnen skapar de sammanhang och mening genom att barnen får 
möjlighet att upptäcka likheter, skillnader och mönster. Björklund (2007, 2013) 
skriver att det är av stor betydelse för barns lärande att de får möta matematik i tidig 
ålder. Detta gynnar barnen när de börjar skolan genom att de redan har utvecklat ett 
kunnande i matematik. Doverborg m.fl. (2013) menar att förskolan är en viktig 
utgångspunkt för att ge barn grundläggande matematiska kunskaper.  
 
Johansson (2013) menar att det är betydande att tidigt arbeta i förskolan med 
talraden då siffror och kunskap om talraden är grundbultar i barns matematiska 
lärande. Forskning har visat att färdigheter i talraden ger goda resultat i aritmetik och 
att barn som kan talraden presterar bra i det framtida matematiska arbetet. 
Johansson (2013) menar att det finns ingenting som är mer konkret än talserien och 
siffror och att det är lätt och roligt att lära sig siffror och talserien. Barn som har 
utvecklat förmågan att föreställa sig en mental talrad har bildat sig en allmän 
föreställning om siffrorna - de vet vilka siffror som kommer först och vilka efter. Barn 
behöver inte sina fingrar längre för att kunna räkna; de kan räkna och skriva siffrorna 
0 - 10 fram- och baklänges. Barn hittar nya strategier för att lösa matematiska 
problem och kan reflektera över antal och tal. Undervisningen i mental talrad ska ske 
på ett lekfullt, roligt och meningsfullt sätt där förskolläraren ska ta tillvara barns 
spontana intresse, stimulerar dem genom spel, tärningsspel, olika matematiska 
aktiviteter som lekar, sagor eller ramsor. Det matematiska intresset är spontant och 
ska tas tillvara, läraren bör vara medveten om att intresse för att skriva bokstäver och 
siffror oftast kommer vid samma tidpunkt (Johansson, 2013).  
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3.2 Matematiskt språk i barnens vardag 
Läroplan för förskolan, Lpfö 98/10 anger att språk och lärande hänger oskiljaktigt 
samman och att alla barn som vistas på förskolan ska ges rika tillfällen att lyssna, 
diskutera, reflektera och resonera över matematiken och språket i deras miljö 
(Skolverket, 2010). Björklund (2013) och Delacour (2013) betonar att matematik och 
språk hör ihop. Förskolläraren och barnen behöver ett språk för att kunna synliggöra 
och reflektera över den matematik de upplever tillsammans. 
Matematikundervisningen bygger på att förskolläraren och barnen kan kommunicera 
med varandra och kunna tolka texter. Att benämna saker och ting gör världen 
begripligt för barnen - en gripbar helhet. Språket gör det möjligt att resonera kring 
matematiska problem/fenomen som är betydelsefulla för all lärande och utveckling. 
Barn måste kunna se mönster för att kunna se meningen i det de gör. Malmer (2002) 
menar att användning av matematiska begrepp i vardagen är en grundförutsättning 
för att kommunicera matematik i förskolan. Hon har sammanställt en ordlista med 
de vanligast förekommande matematiska orden som ska hjälpa förskolläraren att 
använda de rätta matematiska begreppen i kommunikation med barnen. Listan 
innehåller bland annat jämförelseord som storlek, antal, massa, längd, höjd, bredd, 
tjocklek och ålder, lägesord och tidsord (se bilaga 2). 
 
Sterner (2006) skriver att förskollärarna inte ska vara rädda för att använda ett 
korrekt matematiskt språk i samspel med barnen. Om förskolläraren använder 
exempelvis triangel, kvadrat eller cirkel, istället för trekant, fyrkant eller rund, 
utvecklar barnen ett mer komplext språk. Även Doverborg m.fl. (2013) menar att 
språkliga verktyg behövs för att göra det som barnen erfar begripligt. Bara om läraren 
använder ett ömsesidigt och begripligt språk blir det lärda förståeligt och 
meningsfullt. Det är via språket som innebörder skapas och därför är det avgörande 
hur förskollärarna kommunicerar med barnen. Kommunikationen ska vara 
ömsesidig för att vara säker på att den vuxne och barnen pratar om samma sak – det 
är grunden för all mediering mellan barn och förskollärare. När grunden är lagd och 
förskolläraren är säker på att de pratar samma språk ska barnen få tillgång till ett 
expansivt språk. Det vill säga att förskolläraren ger barnen begrepp som även 
fungerar utanför deras nuvarande begreppsförråd. Detta påvisar även Strandberg 
(2014) som skriver att det är viktigt att ge barnen de riktiga begreppen från början för 
det fortsatta lärandet. Barnet ska inte väntas ut eftersom barn inte har begreppen i 
huvudet utan det blir pedagogens uppgift att ge barnen begreppen så att barn kan 
starta en process i sitt tänkande och koppla till vardagen. Pedagogen leder på så vis 
lärandet och barnets kunskap byggs på.  
 
Palmer (2011) menar att barn pratar om den matematik de upptäcker med ögonen, 
genom sitt kroppsspråk, mimik eller gester och visar så att de är med. 
Förskollärarens uppgift är då att sätta ord på deras funderingar. Hon menar att 
matematik inte är abstrakt och ogripbart. Matematik är roligt, lustfyllt och bör vara 
en självklar del i barnens vardag. Matematik i vardagssituationer hjälper barnen att 
se den som en naturlig del i livet, till exempel genom att sjunga sånger, hitta på och 
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berätta egna sagor eller vid lässtunder. Barnböcker är en bra utgångspunkt för att 
diskutera, undersöka, erfara upptäcka matematiken menar även Emanuelsson 
(2006). I alla barnböcker finns matematik som kan ge rika möjligheter till roliga, 
gemensamma matematikupplevelser. Bokens språk hjälper barn att omvandla det 
abstrakta till det konkreta genom att experimentera med språket i många 
sammanhang. Lindekvist (2004) skriver att förskolan har en viktig roll i att utveckla 
barns utveckling av begrepp, tilltro till sitt eget tänkande och problemlösning för att 
lägga en god grund till matematik. Barnen ska se den matematik som finns runt 
omkring dem. Det handlar om att fånga den matematik som finns i vardagen och att 
koppla matematik till verkligheten. Doverborg och Emanuelsson (2006) hävdar för 
att erövra matematikens värld i meningsfulla sammanhang tillsammans med andra 
barn och pedagoger behövs kompetenta, medvetna förskollärare som är positivt 
inställda till matematik. 
 
3.3 Förskollärares kompetens och förhållningssätt till 

matematik 
Förskollärarens kompetens, förhållningssätt och ämneskunskaper har betydelse för 
vilken matematik som erbjuds i förskolan (Björklund, 2013; Bäckman, 2015; 
Doverborg m.fl., 2013; Brendefur m.fl., 2013; Bintas, 2008). Medvetna förskollärare 
vet var barnen befinner sig i sin utveckling och anpassar undervisningen efter det. De 
skapar varierande möjligheter att möta matematik i leken och vardagliga situationer 
(Bäckman, 2015). Enligt Lee (2012) är det förskolepersonalen som påverkar barns 
intresse och lust till matematik – om förskolläraren visar att matematiken är rolig 
och viktig att kunna, kommer även barnen tycka det. Det är den kompetenta och 
intresserade förskollärare som gör matematiken synlig och ger barnen möjligheter att 
utforska matematiken i en stimulerande miljö som är uppbyggd för lek och anpassad 
efter barnens behov och intressen. Delacour (2013, 2014) menar att barn har en 
naturlig fallenhet att förstå matematik, men det räcker inte att sätta barn i ett rum 
fullt med matematiskt material utan lärande och utveckling behöver bilda en helhet. 
Idén om att förskolebarn lär sig genom deltagande i den dagliga verksamheten som 
många förskollärare tror, stämmer inte menar Delacour (2013, 2014). Detta synsätt 
gynnar bara barn som är intresserade och redan har bra kunskaper. Men de barn som 
behöver lite extra stöd behöver vuxenvägledning. Förskolläraren bör sätta ord på 
matematiken och bygga en grundstruktur av barns informella matematik. Miljön, 
material och situationen måste vara begriplig och intressant, då ökar motivationen 
att vilja lära sig och så småningom kan barnen använda sina nya kunskaper i sin 
vardag och fria lek.  
Björklund (2013) skriver att förskolläraren liknar en tusenkonstnär som har en 
central roll och ett stort ansvar att göra matematik synligt för barnen. Genom en 
reflekterad medvetenhet om matematikens innebörd bygger den en stabil grund att 
stå på – tillsammans med barnen. En förskollärare som har goda ämneskunskaper, 
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har ett pedagogiskt förhållningssätt och tar tillvara barns intressen ger goda 
förutsättningar för att nå hög kvalitet på verksamheten (Björklund, 2013). 
I Bintas (2008) studie har det visat sig att många förskollärare känner en osäkerhet 
kring matematik och därför undviker ämnet vilket medför att förskollärarnas 
förhållningssätt då påverkar barnen negativt. Det visade att om förskollärarna fick en 
kompetensutbildning i matematik så blev de mer säkra i att undervisa och de visade 
en mer positiv attityd till matematik. Detta är också något som framkommer i 
Bäckmans (2015); Brendefurs m.fl. (2013) och Docketts, Harleys och Perrys (2007) 
studier där pedagogerna uttrycker att de har behov av praktiska och teoretiska 
kunskaper för att kunna undervisa i matematik. Bristande matematiska kompetenser 
hos pedagoger blir annars bristande färdigheter hos barnen. Genom 
kompetensutveckling och omarbetning av rutiner kring matematik kan pedagogerna 
ändra sin negativa inställning till matematik, vågar kommunicera, prova nya 
strategier och aktiviteter och så hjälper de barnen att kommunicerar och reflekterar 
kring det de lär sig. Brendefur m.fl. (2013) och Björklund (2013) poängterar att det är 
nödvändigt att barn kommer i tidig kontakt med matematik för att undvika senare 
problem i skolan. Om barn får möjligheter att bekanta sig med matematik tidigt och 
får bygga ett gott fundament presterar de bättre i skolan. Barn som har gått i förskola 
där pedagoger har bristande matematikkunskaper kommer ha svårigheter med 
matematik i skolan.  
 
3.4 Betydelsen av samspel för barns lärande i matematik 
Utbildningsdepartementet (2010) lyfter vikten av barns tidiga möten med matematik 
i vardagen. Matematiska kunskaper ger bland annat förutsättningar för att hantera 
vardagen och fatta välgrundade beslut i den. De hjälper att förstå och förklara olika 
fenomen och lösa problemställningar vilket utvecklas i socialt samspel, där barn och 
pedagog tillsammans beskriver, undersöker, reflekterar och bygger på ny kunskap. 
Det är i sampel med andra barn, vuxna och ting barn skapar kunskap. Läraren ska 
utmana barnen och synliggöra den matematik som finns i lek, vardagsaktiviteter och 
temaarbeten. Barn behöver erövra, erfara, och använda matematik i meningsfulla 
sammanhang. Bäckman (2015) skriver att samspelet i leken blir viktigt för barns 
matematiklärande där barnet tillsammans med pedagoger urskiljer och undersöker 
matematiken i olika miljöer. På detta sätt skapar barnen en matematisk förståelse 
utifrån sina erfaranden. I sin avhandling beskriver hon att det är vanligt att 
pedagoger erbjuder barnen variation i den dagliga verksamheten och att det sker 
genom både arrangerade, planerade och här och nu situationer. Matematiken blir 
synlig genom att pedagogerna har fokus på matematiken som finns i de dagliga 
situationerna, exempelvis dukning, sång och påklädning. Hon menar om fokus ligger 
på matematiken blir det lättare för pedagogerna att upptäcka det matematiska 
innehållet. Detta menar även Björklund (2013) som skriver att barnen lär sig 
matematik genom att kunna jämföra, studera likheter och skillnader hos olika 
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föremål och utvecklar då förståelse för matematik. Smidt (2010) betonar att det är 
viktigt att komma ihåg att grundläggande dagliga rutiner är väsentliga aktiviteter för 
interaktion och lärande. Måltider till exempel är sociala och meningsfulla aktiviteter, 
där barnen lär sig genom mediering och upprepning. Genom erfarenheter av 
konkreta vardagserfarenheter i samspel med en mer kompetent person och 
användning av kulturella redskap (t.ex. böcker eller leksaker) kan barnen så 
småningom själv internalisera och tillämpa erfarenheter och kunskaper. 
 
3.5 Miljöns och artefakters betydelse för barns lärande i 

matematik 
I Läroplan för förskolan, Lpfö 98/10, beskrivs att förskolans lärandemiljö bör vara 
anpassad och utformad efter barns behov och intressen. Barn ska ha tillgång till 
stimulerande och utvecklande material och miljö för att lära sig i meningsfulla 
sammanhang (Skolverket, 2010). Barn behöver ha tillgång till interaktioner, 
aktiviteter, verktyg och tecken för att barnen ska kunna inhämta kunskap poängterar 
Strandberg (2006). Miljön behöver vara genomtänkt för att kunna utmana och 
stimulera matematiska lekar. Det behöver finnas material för att kunna 
sortera/klassificera, jämföra/mäta, upptäcka och skapa tal/antal och mönster samt 
möjligheter till att utveckla barns rumsuppfattning. Materialens placering i rummet 
spelar en stor roll för att kunna jämföra och se strukturen. Barnen behöver få kunna 
använda sig av olika material i bygg och konstruktionslekar utan att de känner att de 
tar fel saker från fel plats. Förskollärarna behöver se hur många olika strategier 
barnen har och tillåter dem att använda sig av allt som finns runtomkring (Kärre, 
2013). Friedrich Fröbel (1787–1852) ansåg att materialet var betydande för 
matematisk lärande. Mycket matematiskt material och aktiviteter som finns i dagens 
förskolor bygger på Fröbels matematikmaterial som han kallade för lekgåvor. De kom 
tillsammans med hans pedagogik i slutet av 1800-talet till Sverige. Materialet består 
av tjugo lekgåvor som ska hjälpa barnen att utveckla sin uppfattning om form, rum 
och relationer skriver Doverborg (2006).  
Människor skapar, hanterar och förändrar sin matematiska förståelse och identitet i 
sampel med andra, ting, i olika miljöer och i varierande sammanhang. Om barn får 
möjlighet att vistas och utmanas i olika situationer och miljöer skapar vi möjligheter 
att förhålla sig till matematik (Palmer, 2011). Utemiljön är en plats för rik matematisk 
utveckling. Utomhus finns det tillgång till material, mönster och symmetri, där 
pedagogerna kan utmana barns intressen och erfarenheter. Barnen kan aktivt hitta 
strategier för att lösa problem fysiskt och kognitivt fast på ett lekfullt sätt. Barn vill 
prova att lösa sina problem själva och prövar så länge tills de lyckas. Det är alltså 
viktigt att även ge barnen variation och utrymme till fri lek där barnen kan testa sig 
fram och använda sina nya färdigheter (Lee, 2012; Ämting, 2006). Delacour (2013) 
menar däremot att barns fria lek och valfria deltagande i aktiviteter bidrar till att 
barn får ett sämre språk. Barn som gärna drar sig undan och väljer att leka för sig 
själva får då inte samma stimulans och kunskap som de barn som är nära 
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pedagogerna. Enligt Björklund (2013) behöver barn laborera med matematik för att 
förstå och dra matematiska resonemang. Det finns dock inga material som är 
pedagogiska i sig själva, utan de behöver användas tillsammans med pedagoger i ett 
syfte för att utveckla förståelse för specifika områden. De oftast abstrakta begreppen 
behöver sättas i sammanhang. Därför är dialogen viktig – det vill säga att en 
medveten pedagog benämner och synliggör matematik och utmanar barnen i deras 
utveckling. Manipulativt material bidrar bara till förståelse och utveckling när barn 
kan överföra och generalisera innebörden från ett sammanhang till ett annat. Det kan 
t.ex. vara Cuisenairestavar som man delar upp för att sedan portionera ut äppelbitar 
till sina vänner. Om man arbetar med abstrakta och konkreta begrepp samtidigt, 
begriper barn innebörden och sambanden lättare. Dialog, ett gemensamt fokus på 
lärandeobjektet och repetering är viktiga delar i lärandeprocessen. 
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4 Metod 
I metodkapitlet beskrivs val av metod och därefter behandlas arbetets 
datainsamlingsmetod, därefter beskrivs studiens urval. Vi beskriver genomförande 
och analysmetod. Vidare behandlas i detta kapitel valet av metod och arbetets 
genomförande. Kapitlen är indelade i: metodval, datainsamlingsmetod, metod för 
bearbetning och analys, forskningsetiska aspekter, tillförlitlighet och trovärdighet och 
sist litteratursökning. 
 
4.1 Metodval  
Vårt syfte med denna studie är att få en inblick i hur pedagoger interagerar med 
barnen kring matematik i förskolan. Vi har valt att använda oss av icke deltagande 
observationer (på två förskolor) för att samla in data vilket handlar om en kvalitativ 
ansats (Bryman, 2011). Genom att lyssna, registrera och titta får forskaren en direkt 
koppling till sammanhanget och fokus kan läggas på det som ska lyftas i arbetet 
(Stukát, 2011). För att få värdefull information om hur matematiken framträder i 
förskolan blir observation ett hjälpmedel. På så sätt ser man hur pedagogerna 
omformar de matematiska strävansmålen i förskolans praktik (Delacour, 2013). Vi 
valde icke deltagande observationer som metod för att kunna fokusera och för att 
hinna dokumentera/anteckna utan att bli avbrutna. Icke deltagande observationer 
som metod innebär att forskaren håller sig i bakgrunden och observerar det som sker 
i en social miljö och antecknar i ett protokoll (Bryman, 2011). Stukát (2011) skriver 
att observationer efter särskilt registreringsschema kan vara betydelsefullt då man på 
förhand vet vad det är man ska observera. 
Utifrån vårt metodval använde vi oss av observationsschema som vi själva utformade 
för att uppnå studiens syfte som handlar om att få ökad kunskap om hur pedagoger 
interagerar och kommunicerar med barnen kring matematik i förskolan. I schemat 
skrevs miljön upp där observationen pågick, vad som skedde, vad vi såg, tillgängligt 
material, pedagogens användande av matematiskt språk/aktivitet och vår egen 
reflektion. För att kunna koppla de matematiska begreppen till pedagogers språk och 
samspel och inte missa någon värdefull information under observationerna gjordes 
en matematisk begreppslista (se bilaga 2). Begreppslistan grundar sig på Bishops 
(1988) sex matematiska aktiviteter, Gelman och Gallistels (Johansson & Sterner, 
2006) fem matematiska principer och Malmers (2002) matematiska ordlista, där hon 
skriver om de vanligaste förkommande jämförelseord, lägesord och tidsord.  
 
4.2 Urval 
Observationerna har gjorts på två olika förskolor som ligger i medelstora städer. 
Förskolorna som vi har gjort våra observationer i är väl kända för oss och därför 
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valdes dessa vilket Bryman (2011) kallar bekvämlighetsval. Förskolorna i studien 
benämns som förskola 1 och 2.  
 
Förskola 1: Denna förskola består av två avdelningar. Observationerna 
genomfördes på en av avdelningarna som består av en blandad barngrupp med 20 
barn i åldern 1-5 år och det var samma personal (4 st.) båda dagarna.  
 
Förskola 2: Observationerna gjordes i gruppen med barn i åldern 3 – 5 år och den 
består av 21 barn. Även denna förskola består av två avdelningar. Personalen (4 st.) 
som observerades var samma båda dagarna.  
 
Eftersom båda förskolorna har en varierande personalgrupp med pedagoger 
(barnskötare, förskollärare, resursperson, vikarie) använder vi oss av begreppet 
pedagog som samlingsnamn när vi skriver om personalen på förskolan. Pedagogernas 
närvaro var varierande under dagen på grund av deras arbetstider och raster. Det var 
färre pedagoger på morgonen, efter lunch och på eftermiddagen. 
 
4.3 Genomförande 
Innan observationerna genomfördes informerades pedagogerna om arbetets syfte och 
om de etiska aspekterna genom ett missivbrev (se bilaga 1). Observationerna utfördes 
under två heldagar på två förskolor i olika kommuner. Vi gjorde observationer på 
varsin förskola. För att få en inblick i hur dessa två förskolor arbetar med matematik i 
olika förskolemiljöer observerade vi och antecknade i ett observationsschema. Vi 
utgick från förskolans vardag och observerade och antecknade i ett 
observationsschema för varje situation/aktivitet under hela dagen. Sammanlagt blev 
det 28 observationsscheman där den observerade pedagogen/miljön var 
slumpmässigt valda. Anledningen till detta var att pedagog och barn ibland befann 
sig i olika rum och eftersom det var integrering av matematik mellan pedagog/barn vi 
ville observera togs de tillfällen tillvara där både pedagog och barn var i samma miljö. 
4.4 Analysmetod 
Vi läste alla observationsscheman flera gånger och plockade sedan bort det som var 
irrelevant. Här var observationsschemat med de matematiska begreppen (se bilaga 2) 
en bra hjälp, då vi kunde urskilja när och var ett matematiskt språk användes, vilken 
pedagog som höll i aktiviteten, vilka artefakter som användes och under vilka 
tillfällen matematiskt samspel skedde. Detta för att kunna se när, hur, i vilka miljöer 
och med vilket material pedagoger använder sig av matematikens mångfald. Därefter 
såg vi en tydlig struktur och delade in resultaten i olika kategorier utifrån vardagliga 
miljöer och situationer. De kategorier vi fick fram var fri lek inne, påklädning, 
samling, uteaktiviteter, måltider och läsning. Enligt Björklund (2007)  är matematik 
ett kulturellt och socialt redskap där innehållet först blir förståeligt och meningsfullt 
när barnen kan använda det i interaktion och kommunikation med sina 
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medmänniskor. Därför har vi använt oss av ett sociokulturellt perspektiv som 
teoretisk ramverk och analysverktyg (Tivenius, 2015).   
 
4.5 Forskningsetiska aspekter  
Studien som genomfördes innehåller empiriskt material i form av observationer. Det 
handlar om att det ställs etiska krav på oss som innebär att vi måste ta hänsyn till 
människors integritet, både inför, under och efter studien. Vi har då följt de fyra 
grundläggande principer som Vetenskapsrådet (2011) förespråkar.  
1. Informationskravet: alla pedagoger informerades kring studiens syfte, vad deras 
uppgift innebär och att deltagandet är frivilligt. Pedagogerna informerades om att de 
kan avbryta sin medverkan när som helst. 
2. Samtyckeskravet: följdes då vi bad om pedagogernas samtycke till medverkan. 
Medverkan är alltid på deltagarens villkor. 
3. Konfidentialitetskravet: betyder att pedagogerna och förskolorna anonymiserades 
och kan inte identifieras.  
4. Nyttjandekravet: medför att vi endast kommer använda den information som 
kommit fram i studien i ett forskningsändamål samt att arbetet publiceras på DIVA. 
 
4.6 Trovärdighet och tillförlitlighet 
Trovärdighet handlar om huruvida man får fram det man avser med observationerna 
och tillförlitlighet betyder hur användbara observationer är som metod. Trovärdighet 
handlar om hur materialet har bearbetats för att beskrivas på ett tillförlitligt, 
förståeligt sätt (Bryman, 2011). Skolverket (2010) anger att förskolan ska erbjuda 
rika, varierande och stimulerande tillfällen att lära sig matematik. Därför bedömde vi 
att resultatet inte skulle bli tillförlitligt om vi endast observerade specifika miljöer, 
där det förväntades ske matematiska aktiviteter. För att en studie ska vara trovärdig 
behöver datainsamlingen sorteras och tolkas utifrån de analysbegrepp man valt enligt 
Tivenius (2015). Detta har vi gjort med hjälp av valet av sociokulturella perspektivet 
och deras begrepp som artefakter, samspel och mediering. Empirin tolkades även 
med hjälp av Bishops (1988) sex matematiska aktiviteter, Gelman och Gallistels 
(Johansson & Sterner, 2006) fem matematiska principer och Malmers (2002) 
matematiska ordlista. Trovärdigheten hade ökat om vi hade gjort flera observationer 
och varit med i alla miljöer/tillfällen. Det var pedagogers interaktion kring matematik 
under en hel dag som vi ville undersöka och då i förskolans alla miljöer. Pedagogerna 
informerades via ett missivbrev om studiens syfte och de etiska aspekterna vilket 
stärker tillförlitligheten. Det slutliga resultatet rapporteras till de involverade 
personerna vilket ökar arbetets tillförlitlighet enligt Bryman (2011). Vi är medvetna 
om att våra erfarenheter kan ha påverkat tolkningarna av det insamlade 
datamaterialet. Det kan ses som en nackdel, men vi har varit två som har tolkat och 
analyserat datamaterialet vilket kan ses som en fördel. Vår erfarenhet (arbetat i 
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förskolan) och utbildning kan också ses som en fördel då vi fått kunskap om 
förskolans styrdokument och vi har fått matematiska kunskaper. 
 
4.7 Litteratursökning 
Vi läste relevant bakgrundslitteratur som gav oss teoretisk anknytning och en ram. 
Bakgrundslitteraturen söktes på Mälardalens högskolas databaser, där vi hittade 
relevanta artiklar via ERIC och Google scholar. Sökorden som användes var: 
preschool, mathematics, preschool teacher.  Sökningen gav flera tusen träffar. Vi 
valde sedan ut artiklar efter relevans genom att läsa rubriker, abstracts och att de var 
refereegranskade. Artiklar har också valts efter att vi läst referenslistor i olika arbeten 
och artiklar som handlat om matematik i förskolan som vi funnit intressanta. Vi har 
även använt oss av artiklar som vi har haft i tidigare matematikkurser i vår 
förskollärarutbildning. 
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5 Resultat och analys 
I detta kapitel presenteras resultatet av observationerna som genomfördes på två 
förskolor. Resultatets empiri grundar sig på 28 observationer/32 h för att se på den 
matematik som synliggörs i förskolans vardag. Vi har valt ut några situationer för att 
beskriva och analysera resultaten. De situationer som vi anser är intressanta ur ett 
matematiskt perspektiv och relevanta för vår studie beskrivs utförligt i textform. Alla 
28 observationerna finns med i tabellform. I resultatets rubriker presenteras några 
typiska situationer i förskolan där vi visar på de möjligheter eller begränsningar 
pedagoger ger. Efter varje rubrik ges en analys av respektive område. För att 
tydliggöra matematiken presenteras aktivitet, material och matematisktspråk i 
tabellform under varje område. 
 
5.1 Fri lek inne  
AKTIVTET MATERIAL/ARTEFAKTER MATEMATIK/MATEMATISKT SPRÅK 
Lek med Lego Lego, gosedjur Ordningstal, antal, lägesord, räkna, leka 
Lek med pussel Pussel med olika svårighetsgrader Jämförelseord, antalsbegrepp, 

talraden, leka, räkna, 
konstruera 

Lek med spel  Spel Antal, jämförelseord, räkna, leka, förklara 
Lek med plattor Plattor och tärning Antal, lägesord, ordningstal, räkna, leka, lokalisera, talraden 
 
Förskola 1 och 2:  
Under den fria leken på morgonen deltar förskollärarstudenten i leken med Lego. Ett 
barn berättar för henne att hon har ett gosedjur som fyller år den 17:e november. 
Barnet förklarar också färgerna på lego, blå, röd och gul. Ett barn beskriver att 
legogubben hoppar högt. Pedagogen bekräftar barnet genom att hon säger: ” Ja, den 
är blå. Ja, vad högt han hoppar! Jaså, fyller han år den 17:e november.” Pedagogen 
tar inte tillvara på lärandesituationen att utveckla det matematiska tänkandet. 
Under en annan fri lek på morgonen spelar en förskollärare ett spel med barnen, de 
kommunicerar med varandra och pedagogen visar på matematiken i spelet genom att 
ange antal, ordningstal och hur barnen ska gå med sina pjäser, så som framåt och 
bakåt. De diskuterar också antalet guldpengar som barnen samlar på sig om de har 
många eller mindre än.  



18 
En annan förskollärare samspelar med barnen då de leker med färgade plattor som 
lagts ut på golvet. Barnen får hoppa på dessa och kastar tärning. De kommunicerar 
kring siffror, leken och olika former. ”Du fick en sexa, då är det din tur att slå 
tärningen igen”. 
Under den fria leken inne ges många tillfällen till att synliggöra matematik på båda 
förskolorna. Vi ser att förskollärarna använder sig av Bishops (1988) matematiska 
aktiviteter i samspelet med barnen, då de förklarar olika egenskaper och storlekar på 
lekmaterial, där de diskuterar och resonerar med hjälp av konkret material. De 
använder sig även av Gelman och Gallistels matematiska principer (Johansson & 
Sterner, 2006) då de räknar olika föremål och i sin bestämda ordning. Förskollärarna 
använder många matematiska begrepp som jämförelseord, lägesord och ordningstal. 
I flera observationer ser vi att pedagogerna tar tillvara barnens spontana intresse för 
siffror och talraden. Johansson (2013) menar att det är lätt och roligt att lära sig 
siffror och talserien som är ett mycket konkret sätt att lära sig matematik. 
Förskollärarna diskuterar och stimulerar barnen genom olika matematiska aktiviteter 
som lekar, spel, pussel, tärningsspel och konstruktionsmaterial. Under det första 
tillfället som beskrivs ovan bekräftar pedagogen men utmanar barnet inte med att 
ställa följdfrågor eller reflekterar tillsammans med barnet som Björklund (2007, 
2013) och Doverborg m.fl. (2013) poängterar som utmanande. Här missar barnet en 
utvecklande lärandesituation. 
 
5.2 Påklädning 
AKTIVTET MATERIAL/ARTEFAKTER MATEMATIK/MATEMATISKT SPRÅK 
Påklädning (3 observationer som liknar varandra) 

Kläder, möbler, skor, skohorn Antalsbegrepp, tidsord, lägesord och jämförelseord, förklara, lokalisera, talraden, mäta, räkna 
 
Förskola 1 och 2:  
Under flera observationer av påklädningar som görs samtalar pedagogerna med 
barnen om vad de ska ta på sig, varför och hur många kläder det behövs när det är 
kallt/varmt ute. Pedagogerna sorterar och jämför kläderna tillsammans med barnen. 
De berättar vad som kommer ske nu och sedan. Pedagogerna använder sig av ett 
matematiskt språk, till exempel: förskolläraren ber barnet kliva upp på bänken. ”Du 
kan ställa dig framför mig så kan jag hjälpa dig med dina skor”. En annan 
förskollärare frågar barnet om hennes vantar. ”Hur många vantar behöver du? Du 
måste ha två vantar.”  
Under alla påklädningssituationer syns ett tydligt socialt, medierande samspel där 
förskollärarna hjälper barnen. De observerade pedagogerna gav barnen många 
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tillfällen att kommunicera matematik. Under påklädningarna kommuniceras många 
antalsbegrepp, tidsord, lägesord och jämförelseord som vi kan koppla till Malmer 
(2002) till exempel: först och sist, upp och ner, en stund, sedan eller framför och 
bakom.  Pedagogerna använde sig av kläderna som sorterades, räknades och 
jämfördes i storlek och antal. Detta kan vi koppla till Bishops (1988) matematiska 
aktiviteter där pedagogerna ordnar, lokaliserar, mäter, samspelar, förklarar, 
diskutera och resonera med hjälp av konkret material. Pedagogerna använde sig även 
av Gelman och Gallistels matematiska principer (Johansson & Sterner, 2006) då de 
räknar kläderna och parar ihop kläderna/skor med räkneord.  
 
5.3 Samling 
AKTIVTET MATERIAL/ARTEFAKTER MATEMATIK/MATEMATISKT SPRÅK 
Samling med flanosaga/rimtramsa om tjugo djur 

Flanosaga/rimtramsa  Antal, ordningstal, geometri, jämförelseord, tidsord, lägesord, talraden, leka, räkna, förklara, konstruera  
Samling med flanosaga Flanosaga, glob och en sol Jämförelseord, talraden, 

ordningstal, antalsbegreppet 
och lägesord, räkna, förklara, 
leka, mäta, lokalisera  

Samling med geometrixsånger Cdskiva Jämförelseord, talraden, 
ordningstal, antalsbegreppet, 
geometri, leka, räkna, förklara 

Samling kring whiteboard Whiteboard och penna Antal, jämförelseord, förklara, 
räkna 

 
Förskola 1 
Under en samling plockar en resursperson fram en Whiteboardtavla och diskuterar 
med barnen kring deras namn och ålder samt att barnen får skriva sitt namn och sin 
ålder. Resurspersonen hjälper barnen som inte kan skriva genom att hålla i pennan 
med barnet. 
Under en annan samling lyssnar förskolläraren till barnen som vill sjunga 
Geometrixsånger. Förskolläraren kommunicerar och ställer frågor kring sångerna. 
Ett exempel är: ” Hur vet man vad som är udda? Och vad som är jämna?” 
Förskolläraren visar med fingrarna hur man kan dela på fyra men inte på tre och 
visar då på vad som menas med udda och jämna. 
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Förskola 2:  
Under en samling använder en förskollärare konkret material (Flanosaga) för att 
involvera barnen i den berättande sagan om 20 djur som har olika färdigheter och 
hjälper varandra i olika situationer. Förskolläraren inväntar barnens svar och låter de 
komma med förslag. Exempel: ”Finns det något annat sätt som hunden Hugo kan 
göra?”. Pedagogen ramsräknar med barnen upp till tjugo. Ett matematiskt språk 
används av pedagogen då hon pratar om djurens längd, ålder, tjocklek, storlek, vikt 
och antal.  
Vid en annan samling sker samspel med barnen kring födelsedagsfirande. 
Förskolläraren utmanar barnen i deras tänkande genom att ställa utmanande frågor: 
” Hör ni, vad tror ni Pelle lärde sig under sitt första levnadsår? Vad hände under 
Pelles andra/tredje levnadsår och vad kan han nu då Pelle fyller fyra år?” En 
diskussion uppstår mellan förskollärare och barn kring ålder och händelser.  
Samlingarna är bra tillfällen att göra matematiken synlig. Här tar samtliga pedagoger 
tillvara på samspelets potential till lärande. Alla pedagoger skapade variation och 
utmanade barnen i deras matematiska tänkande. Detta kan vi koppla till Doverborg 
m.fl. (2013) som skriver att variation skapar förutsättningar för en djupare förståelse 
hos olika fenomen. Att kunna se, upptäcka och urskilja mönster, likheter, olikheter är 
grundläggande för matematikinlärning. Doverborgs och Pramling Samuelssons 
(2004) enkätundersökning visar att en av de vanligast förekommande matematiska 
situationerna är samling, där förståelse för antal, räkning, jämförelseord, 
rumsuppfattning och lägesbegrepp förekommer. Detta ser även vi i våra 
observationer då det under många tillfällen arbetades med lokalisering som barnen 
verkade gilla. Vi ser att pedagogerna använder sig av siffror och talraden vilket vi kan 
koppla till Johanssons (2013) talradsteori och till Bishops aktiviteter där barnen får 
räkna, lokalisera, leka och mäta.  
 
5.4 Uteaktiviteter 
5.4.1 Planerad uteaktivitet 
AKTIVTET MATERIAL/ARTEFAKTER MATEMATIK/MATEMATISKT SPRÅK 
Uteaktivitet med fyra olika stationer (fyra stycken observationer) 

Kulor, gummiband, stolar, 
stor tärning, uppdragskort, 
siffror på plattorna. 

Ordningstal, jämförelseord, lägesord, räkna, lokalisera, konstruera, mäta, leka, förklara, talraden, antal 
 
Förskola 1:  
Under de två dagarna som förskolan observerades sker ingen planerad uteaktivitet. 
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Förskola 2:  
Fyra pedagoger har en planerad aktivitet där de samspelar med barnen vid fyra olika 
stationer ute på gården (tärningsuppdrag, hoppa hage, kul lek och gummitwist). Alla 
pedagoger förklarar och visar för de fyra barngrupperna vad de ska göra, hur och med 
vilka material. ”På den stationen får ni spänna gummitwisten mellan era ben eller 
stolarna och så får ni hoppa lågt och högt. Vi börjar med att ha gummibandet längs 
ner på era ben – här jag visar hur. Sedan får vi se vem som hoppar högst av er. Efter 
att ni är klara här ska alla grupper turas om.” Samtliga pedagoger visar materialet, 
hur och vad som ska ske. Samtliga pedagoger benämner de olika stegen, förklarar 
skillnader och låtar barnen testa. Exempel på ord som används av pedagogerna är: 
många, först och sist, under, över, upp och ner, tung och lätt.  
Under alla fyra observationerna ges många tillfällen till att synliggöra matematik. 
Pedagogerna använder sig av alla sex Bishops (1988) matematiska aktiviteter i 
samspel med barnen, då de leker, räknar, lokaliserar, mäter, konstruerar och 
förklarar med hjälp av konkret material. Pedagogerna använder många matematiska 
begrepp inom taluppfattning, jämförelseord och lägesord. Johanssons (2013) 
talradsteori användes vid alla aktiviteter i samspel pedagog – barn. Enligt Vygotskij 
är artefakter en viktig del i den matematiska inlärningen, då det är kring artefakten 
interaktion sker. Artefakter innehåller mening och de ges mening (Strandberg, 
2006), vilket syntes i ovan nämnda observationer. 
5.4.2 Fri utelek 
AKTIVITET MATERIAL/ARTEFAKTER MATEMATIK/MATEMATISKT SPRÅK 
Fri utelek efter lunch Inget som pedagogen använder sig av  

Inget 

Fri utelek efter lunch Inget som pedagogen använder sig av  
Inget 

Fri utelek efter mellanmål Inget som pedagogen använder sig av  
Inget 

 
Förskola 1 och 2:  
Under alla tre observationer som görs av fri lek ute sker inget samspel eller någon 
kommunikation kring matematik mellan pedagog och barn. Pedagogerna observerar 
barnen, men inget samspel sker.  
Pedagogerna tar inte tillvara på de situationer som ges till samspel och lärande om 
matematik då det finns mycket som kan kopplas till detta i barnens aktiva utelek. Till 
exempel hade man kunnat räkna sandkakor eller cyklar som Ämting (2006) anser 
som en bra aktivitet. Lee (2012) och Ämting (2006) poängterar utemiljön som en 
plats för rik matematisk utveckling, där finns det mycket material och mönster som 
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pedagogerna kan utnyttja tillsammans med barnen. Pedagogens närvaro och 
delaktighet är en viktig del i barnens lek och lärande. Även om barn lär spontant av 
varandra betyder det inte att pedagogen inte behövs. Pedagogerna ska skapa miljöer 
och rum där barnen ges möjlighet till samlärande (Delacour, 2013, 2014; Williams, 
2006). Bäckman (2015) betonar att närvarande, lyhörda förskollärare synliggör, 
sätter ord på och reflekterar över den matematik som barn möter i förskolans lek och 
vardag. Förskollärares närvaro är då en viktig del i barns lek och lärandet.  
 
5.5 Måltider (frukost, lunch, mellanmål) 
AKTIVITET MATERIAL/ARTEFAKTER MATEMATIK/MATEMATISKT 

SPRÅK 
Frukost glas, bestick, tallrik och mat Antal, jämförelseord, räkna, förklara 
Frukost glas, bestick, tallrik och mat Inget 
Frukost äggskivaren, bestick, tallrik och mat.  

Antal, lägesord, talraden, jämförelseord, räkna, konstruera, mäta, förklara 
Lunch glas, bestick, tallrik och mat, Inget   
Mellanmål glas, bestick, tallrik och mackor, frukt  

Antal, lägesord, talraden, jämförelseord, räkna, mäta 
Mellanmål glas, bestick, tallrik, mackor, pålägg, frukt  

Antal, lägesord, talraden, jämförelseord, räkna 
 
Förskola 1:  
En förskollärare utmanar barnen i deras matematiska tänkande under frukosten 
genom att fråga om hel eller halv smörgås samt att hon räknar tillsammans med 
barnen antalet havrekuddar. Pedagogen frågar om vem som har flest havrekuddar. 
Barnen bygger mönster med havrekuddarna på bordet innan de läggs i tallriken. 
Förskolläraren benämner antal, hel, halv, mycket, lite, mer och mindre.  
Under ett mellanmål samspelar en förskollärarstudent med barnen och de diskuterar 
hel/halv rund smörgås, cirkel. Hon ger barnen matematiska begrepp genom att 
kommunicera kring maten, genom att räkna mackorna som finns, jämföra storleken 
på de och att dela frukt. Hon benämner det genom frågor till barnen: ” Vill du ha 
bananpengar Pelle eller hellre äppelskivor? Hur många pengar vill du ha? Ska jag 
dela äpplet i små bitar, eller vill du ha ett halvt äpple Pelle?”  
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Förskola 2:  
En förskollärare använder matematiska begrepp i samspel med barnen där hon 
använder konkreta uttryck som: mindre, större, många, mycket, litet, tjockt och tunt. 
Hon räknar tillsammans med barnen och jämför storlekar samt ger exempel för att 
visa på matematik. ”Kolla, nu fick vi åtta stycken äggskivor när vi la ägget vertikalt i 
äggskivaren. Hur många tror ni får vi om vi lägger ägget horisontalt i den?” 
Pedagogen inväntar barnens svar och skapar en lärandesituation. 
Vid en annan situation sitter en vikarie med barnen och äter lunch. Det sker ingen 
kommunikation eller något samspel förutom att han uppmanar barnen att äta sin 
mat och att sitta stilla.  
Smidt (2010) betonar att just vardagssituationer som till exempel måltider är sociala 
och meningsfulla aktiviteter, där barnen lär sig genom mediering och upprepning. 
Även Doverborg, m.fl. (2013) skriver att måltider är viktiga tillfällen att lära sig 
matematik, där man kan diskutera antal, problematisera och reflektera kring olika 
matematiska fenomen. Det stämmer överens med resultatet av våra observationer 
där samtliga pedagoger utom vikarien använder ett medvetet matematisk språk. 
Artefakter som bestick eller t.ex. en äggskärare blir ett viktigt lärandeobjekt i det 
sammanhanget. En pedagog diskuterar i detta exempel hur många äggskivor man 
kan få om man lägger ägget horisontellt eller vertikalt. De diskuterar antal, skillnad 
och jämför resultatet. Just vid måltider får barnen många tillfällen att kunna se och 
urskilja mönster, likheter, olikheter som är grundläggande för matematikinlärning. 
Vikarien tar inte vara på lärandesituationer, använder sällan matematiska begrepp 
eller tar vara på maten eller artefakter som faktiskt har kunnat bli lärandeobjekt. Han 
hade kunnat dela upp frukterna, räkna potatisar, frågat hur många potatisar barnen 
vill ha. Förskollärarens attityd till matematik och deras matematiska kunskaper 
påverkar barnens matematiska inlärning. Om barns egna tankar tas tillvara, om de 
får diskutera, resonera, förklara, problematisera, argumentera och konkret arbeta 
med matematik så kommer barnen vara motiverade för ett fortsatt lärande 
(Björklund, 2013; Delacour, 2013; Bintas, 2008; Doverborg & Pramling Samuelsson, 
2004). Under samtliga observationer ges många tillfällen till att synliggöra 
matematik. Pedagogerna använder många matematiska begrepp som taluppfattning, 
jämförelseord, lägesord. Johanssons (2013) talradsteori användes vid alla aktiviteter i 
samspelet mellan pedagog och barn. Exempelvis när barnen får räkna olika slags 
föremål (havrekuddar, smörgåsar). Pedagogerna använder sig även av Bishops (1988) 
matematiska aktiviteter i samspelet med barnen då de räknar, lokaliserar, mäter, 
konstruerar och förklarar med hjälp av konkret material.  
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5.6 Läsning 
AKTIVTET MATERIAL/ARTEFAKTER MATEMATIK/MATEMATISKT SPRÅK 
Läsning  Boken ”Tio vilda hästar” Jämförelseord, tidsord, talraden, antalsbegreppet och lägesord, leka, räkna, lokalisera, förklara 
Läsning Bok ”Rutan och Randan” Antal, jämförelseord, räkna, mäta, lek, förklara 
Läsning Boken ”Rutan och Randan” Lägesord, antal, jämförelseord, räkna, mäta, lek, förklara 
Läsning Boken ”Tio vilda hästar” Inget (förutom den matematik som finns i boken) 
 
Förskola 1:  
En förskollärarstudent läser boken: ”Rutan och Randan – sortering”. Det sker ett 
samspel kring boken med barnen där hon ställer frågor utifrån innehållet i boken. 
Hon använder ett matematiskt språk då hon påvisar den matematik som finns i 
boken för barnen. Ex: ” Den här är högt upp”, ”Passar de här två ihop?”, ”De där 
strumporna är olika.” 
Den andra dagen läser en förskollärare boken om ”Rutan och Randan – läge”.  Han 
diskuterar boken tillsammans med barnen och lyfter fram matematiken i boken. 
Begrepp som: högt, under, över, på framför, bakom och bredvid nämns. 
Förskola 2:  
På morgonen sitter en förskollärare och läser boken ”Tio vilda hästar” tillsammans 
med barnen. Hon stannar ofta upp i läsningen och tar tillvara barnens funderingar, 
resonemang och ställer utmanande frågor. Förskolläraren pratar mycket om 
matematiken som finns i boken bland annat tar hon upp antal och jämför storlek och 
tjocklek. Ett exempel på förskollärarens frågor: ” Vad tror ni hade hänt om den sista 
hästen inte brytt sig om sina nio kompisar?”, ”Hur stor eller liten är hästen?”, ”Hur 
många hästar är kvar?”. 
En vikarie läser samma bok (Tio vilda hästar) på eftermiddagen som en förskollärare 
har läst för samma barn på morgonen. Han uppmärksammar inte den matematik 
som finns i boken. Barnen verkar förvänta sig en diskussion kring innehållet och 
involvering, men han uppmanar barnen att vara tysta flera gånger. Boken har ett 
mycket matematiskt språk som antal, talraden, tidsord, jämförelseord och lägesord. 
Vikarien läser boken rakt av, för dock inget resonemang kring innehållet. 
Under tre av observationerna visade det sig att pedagogerna tar tillvara på 
lästillfällen. De lyssnar på barnen och utmanar dem med frågor. Det sker ett samspel 
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kring böckerna där alla högläsningsstunderna har fokus på matematik. När barn får 
höra och använda ord i meningsfulla sammanhang lär barnen sig innebörder i nya 
ord skriver Sterner (2006). Vidare skriver Sterner att speciellt högläsning och samtal 
om innehållet bidrar till utveckling av barnens ordförråd då de får möta icke 
vardagliga begrepp. Detta bidrar i sin tur till att barn så småningom lär sig att läsa, 
skriva, tolka och lösa matematiska problem. När pedagogerna använder sig av ett 
medvetet och expansivt språk där de involverar barnen kunde vi se att pedagogerna 
ger barnen de matematiska begreppen. Emanuelsson (2006) menar att just 
barnböcker är en bra utgångspunkt för att diskutera, undersöka, erfara och upptäcka 
matematiken och kan ge rika möjligheter till roliga, gemensamma 
matematikupplevelser.  
Doverborg m.fl. (2013) skriver att kommunikationen och användningen av ett 
expansivt språk, dvs. att läraren ger barnet begrepp som även fungerar utanför deras 
nuvarande begreppsförråd, ökar barnens ordförråd och förståelse för nya begrepp. I 
den situationen där vikarien läste samma bok som en förskollärare på morgonen 
förväntade sig barnen interaktion och samtal – fast det skedde inte något samspel 
kring boken. Barnen var vana vid att prata om bokens innehåll, de hade redan gått ett 
steg vidare, men vikarien tog inte tillvara på lärandesituationen. Under 
observationerna såg vi att pedagogerna använde sig av Bishops (1988) matematiska 
aktiviteter i samspelet med barnen, då de förklarade olika egenskaper och storlekar 
på de olika saker som fanns i boken. Även Gelman och Gallistels matematiska 
principer (Johansson & Sterner, 2006) användes då de räknade, jämförde och 
sorterade. I boken Tio vildar hästar räknade pedagogen de tio hästarna först 
baklänges, då de försvinner en efter en för att sedan räkna upp till tio, då hästarna 
dök upp en efter en igen. Detta kan vi koppla till Johanssons (2013) talradsteori där 
barnen genom att räkna fram- och baklänges tillägnar sig goda aritmetiska 
kunskaper. Pedagogerna använde många matematiska begrepp som lägesord, 
ordningstal och jämförelseord. 
 
5.7 Sammanfattning av resultat och analys 
I resultat och analys tar vi avstamp från det sociokulturella perspektivet då vi ser, 
samspel, artefakters betydelse och medierande situationer. Resultatet av 
observationerna visar att i båda förskolorna tar majoriteten av pedagogerna tillvara 
på vardagssituationer som måltider, lek, påklädning, läsning och samlingar där de 
använder ett medvetet matematiskt språk i samspel med barnen. Pedagogerna verkar 
vara medvetna kring den matematik som finns att upptäcka och diskuterar och 
utmanar barnen. Förskolans vardagssituationer är viktiga tillfällen för pedagogerna 
att synliggöra matematik i samspel med barnen menar Johansson och Sterner 
(2006); Doverborg (2006); Bäckman (2015); Palmer (2011) och Lindekvist (2004). 
Samspelet och grundläggande dagliga rutiner är viktiga tillfällen för interaktion och 
lärande. Genom konkreta vardagserfarenheter kan barnen så småningom själv 
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tillämpa erfarenheter och kunskaper menar Smidt (2010). Utbildningsdepartementet 
(2010) betonar att barn behöver tidiga möten med matematik för att hantera 
vardagen. Ju tidigare barn kommer i kontakt med matematik i vardagen, desto bättre 
presterar barn senare i skolan poängterar Björklund (2013); Delacour, (2014); 
Doverborg och Pramling Samuelson (2010) och Dockett m.fl. (2007).   
I båda förskolorna tar de flesta observerade pedagogerna tillvara matematiken som 
finns i vardagssituationerna. De flesta pedagogerna använder sig av matematiska 
begrepp i förskolans vardag, kommunicerar och samspelar med barnen kring 
matematiken. Pedagogerna sätter ord på matematiken vid planerade aktiviteter vilket 
syns i samlingen, bokläsningen, planerade uteaktiviteten och måltider. Inom det 
sociokulturella perspektivet är språket människans viktigaste tecken/verktyg. Genom 
språket får människan tankeverktyg, kan organisera sin omvärld och lösa problem 
anser Säljö (2010). Förskolläraren bör ge barnen de korrekta matematiska begreppen 
från början, och inte invänta rätt tidpunkt, blir viktigt för barns fortsatta lärande 
(Strandberg, 2006). För barnens matematiska utveckling är det då viktigt att 
pedagogen använder sig av ett expansivt språk och många olika begrepp (Sterner, 
2006; Doverborg, Pramling och Pramling Samuelsson, 2013;). Matematik och språk 
hör ihop och går inte att särskilja. Genom att kommunicera med barnen och ge dem 
de matematiska begreppen blir världen begriplig för dem (Björklund, 2013; 
Doverborg, m.fl., 2013).  
Resultatet visar att vid fri utelek finns ingen matematisk kommunikation mellan 
någon pedagog och barn, varken på den kommunala eller i den privata förskolan. 
Pedagogerna observerade barnen, men blandade sig inte i deras lekar. Lee (2012) och 
Ämting (2006) anser att utemiljön är en betydelsefull plats med mycket varierande 
material för matematisk utveckling. Men det behövs en stimulerande miljö och 
närvarande pedagoger för att utomhusleken ska bli meningsfull. Observationerna på 
förskola två visade att en outbildad vikarie inte tar vara på matematiken i utevistelsen 
efter lunch, läsning och matsituationer. Ingen kommunikation eller något samspel 
med barnen sker kring matematik. Läroplan för förskolan, Lpfö 98/10 anger att 
barnen i förskolan ska möta vuxna som engagerar sig i samspelet där barnen ska ges 
möjlighet till att utveckla sina matematiska och kommunikativa färdigheter 
(Skolverket, 2010). Forskning visar att pedagogers matematiska kompetenser, 
förhållningssätt och vilja att utvecklas är betydande för barnens matematiska 
kunskapsutveckling (Björklund, 2007, 2013; Lee, 2012; Bintas, 2008; Brendefur m.fl. 
2013; Dockett. m.fl., 2007; Doverborg, 2006, 2013 och Bäckman, 2015). 
Förskolläraren behöver skapa situationer som ger barnen lust och intresse för att lära 
matematik (Lee, 2012). En förskollärare som känner osäkerhet och har en negativ 
inställning kan överföra det till barnen, därför kan kompetensutbildning i matematik 
möjligen ändra pedagogers inställning (Bintas, 2008; Bäckman, 2015; Brendefur 
m.fl., 2013; Dockett m.fl., 2007). 
Enligt det sociokulturella perspektivet sker lärande i socialt samspel med hjälp av 
mediering. Det betyder att lärande sker med hjälp av artefakter, där förskolläraren 
behöver se sammanhanget för att kunna utnyttja en lärandesituation i barns 
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vardagssituationer. Under många observationer förklarade pedagoger med hjälp av 
materialet för att sedan visa hur barnen skulle kunna utföra aktiviteterna. Enligt 
Vygotskij är artefakter en viktig del i den matematiska inlärningen, då det är kring 
artefakten interaktion sker (Strandberg, 2006). Detta samspel kunde vi iaktta under 
alla observationer där pedagogerna synliggjorde och kommunicerade matematik med 
hjälp av artefakter i samspelet med barnen (till exempel böcker, kulor, gummitvist, 
uppdragskort, köksredskap, konstruktionsmaterial, en jordglob, pussel, Lego mm). 
Matematiken blir synlig, rolig och begriplig för barnen genom det konkreta 
materialet. Genom användning av dessa artefakter skapar pedagogerna medierande 
lärandesituationer som så småningom kan vidga barns proximala utvecklingszoner. 
Inom det sociokulturella perspektivet är det viktigt att barn har tillgång till 
varierande material/artefakter som blir viktiga redskap för lärande och att de har 
tillgång till olika miljöer som underlättar samspel (Strandberg, 2006, 2014). Detta 
menar också Dockett m.fl. (2007) som skriver att material blir lärandeobjekt i 
samspel mellan pedagog och barn. Ett exempel på artefaktens betydelse från en 
observation är där en förskollärare sorterade och klassificerade och räknade under en 
samling med barnen. Även Bishop (1988) poängterar att förskolläraren behöver 
använda konkret material i alla matematiska aktiviteter så att lärande blir 
meningsfull. 
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6 Diskussion  
I detta kapitel diskuteras studiens metod och resultat. I metoddiskussionen kommer 
studiens trovärdighet och tillförlitlighet att diskuteras. I resultatdiskussionen 
diskuteras utifrån ett sociokulturellt perspektiv studiens resultat tillsammans med 
tidigare forskning för att svara på studiens forskningsfrågor och därmed syftet. 
Studiens syfte är att få ökad kunskap om hur några pedagoger integrerar och 
kommunicerar matematik under en dag i förskolan. Kapitlet avslutas med slutsatsen 
och förslag till fortsatt forskning.  
 
6.1 Metoddiskussion 
Vid litteraturgenomgången upptäckte vi att Björklund (2007, s. 171) undrar hur 
mycket matematik det kan finnas under en hel dag i förskolan i slutet av sin 
avhandling:  
Under loppet av tio minuter i en tambur har jag fångat tre episoder av matematiska erfaranden som 
har haft stor betydelse för analysen av datamaterialet. Hur många möjligheter kan det då inte finnas 
under en hel dag av möten och samspel mellan barn, vuxna och matematik på en småbarnsavdelning? 
Denna fundering gjorde oss nyfikna på att observera förskolans matematik under 
heldagar. Att ha observerat heldagar visade sig vara ett bra val för att uppnå studiens 
syfte då vi fick syn på mycket vardagsmatematik. För att kunna svara på studiens 
syfte och forskningsfrågor valdes att observera pedagogers användning och 
kommunikation kring matematik i förskolan under två heldagar och i alla miljöer. Vi 
kom överens om att inte bara observera förbestämda situationer där det förväntades 
vara matematik. Meningen med detta var att få syn på vilket matematiskt språk som 
pedagoger använder i samspelet med barn i förskolan. Det som var svårt med 
heldagsobservationer i alla miljöer var att fokusera då det fanns flera pedagoger 
inblandade i en aktivitet. Här var vårt observationsschema med de matematiska 
begreppen till stor hjälp för att inte missa information. Det var även svårt att 
bestämma vilken pedagog man skulle följa då det ofta skedde flera aktiviteter 
samtidigt. Här hade det varit enklare och intressant att filma aktiviteterna för att 
kunna gå tillbaka och reflektera tillsammans om innehållet. Då det var barn 
inblandade undanbads vi dock att filma. Urvalet av observationerna återspeglar 
mängden och variationen av matematisk användning som kan finnas under en heldag 
i förskolan. Trovärdigheten skulle kunna ha höjts om det hade skett observationer 
under flera dagar och på flera förskolor. Den skulle även ha förstärkts om vi inte hade 
talat om i missivbrevet att vi kommer observera matematik i förskolan. Kanske 
pedagogerna medvetet har använt mer matematik för att de fick veta studiens syfte? 
Eftersom vi måste ta hänsyn till de etiska reglerna och anger dem i missivbrevet, 
kommer vi inte få svar på vår fundering. Intervjuer uteslöt vi då vi hade intervjuer 
som metod i vår pilotstudie. I pilotstudien som gjordes på samma förskolor framkom 
det att förskollärarna ansåg sig arbeta medvetet med matematik i förskolan och 
därför ville vi nu få syn på om resultatet stämmer överens med förskollärarnas 
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uttalanden. Efteråt ångrade vi oss dock då intervjuer med pedagogerna efter 
observationerna hade varit intressant och till hjälp i vårt tolkningsarbete. Genom 
intervjuer hade vi kunnat ta reda på pedagogers utbildning, matematisk kompetens 
och intresse. Det hade varit intressant att fråga varför det inte sker någon interaktion 
just i den fria uteleken. På så sätt hade studien varit mer trovärdig då vi hade fått svar 
på varför de använder sig inte/använder sig av ett matematiskt språk. Resultatet kan 
inte generaliseras då observationerna bara skedde på två förskolor. Resultatet visar 
dock att pedagogernas inställning till matematik och kompetens är betydande för 
vilka möjligheter barnen får till matematiskt lärande.  
 
6.2 Resultatdiskussion   
Valet av det sociokulturella perspektivet visar sig vara relevant för vår studie eftersom 
interaktionens, språkets, miljöns och artefakters roll har betydelse för studiens 
resultat. Studien visar att pedagogens närvaro och samspel är avgörande för vilka 
möjligheter som ges till interaktion, lärande och utveckling. Majoriteten av pedagoger 
interagerar med barnen under de flesta vardagssituationer i förskolans olika miljöer 
under dagen. De flesta pedagogerna verkar medvetet göra matematiken synlig i 
planerade aktiviteter och lek vilket vi bland annat ser i matsituationer, läsning, 
samlingar och påklädning. Pedagogerna räknar tillsammans med barnen, lokaliserar, 
mäter, leker och förklarar vilket vi kopplar till Bishops (1988) aktiviteter och 
Johanssons (2013) talradsteori. Många av Malmers (2002) matematiska begrepp 
används i alla observationer där en interaktion mellan pedagog och barn sker. Detta 
tolkar vi som om de observerade pedagogerna själva har ett rikt matematiskt 
ordförråd. Lindekvist (2004) och Delacour (2013, 2014) menar att barnen behöver se 
den matematik som finns i deras vardag för att kunna koppla matematik till 
verkligheten. Förskollärarens uppgift är att synliggöra matematik i samspel där 
språk, miljö, material och situationen måste vara begriplig och intressant. Resultatet 
visar att artefakter är viktiga redskap för lärandet. I alla observationer använder 
pedagoger sig av artefakter. Genom användning av dessa artefakter skapar 
pedagogerna medierande lärandesituationer som så småningom kan leda till 
proximala utvecklingszoner hos barnen. Björklund (2013) poängterar att barn 
behöver laborera med matematik för att förstå och dra matematiska resonemang. Det 
finns dock inget material som är pedagogiskt i sig själva, utan det behöver användas i 
syfte för att utveckla förståelse för specifika områden. De oftast abstrakta begreppen 
behöver sättas i sammanhang som vi har sett att pedagoger gör i olika miljöer och 
aktiviteter.  
 
Resultatet visar att de flesta pedagoger kommunicerar kring matematik under 
varierade tillfällen som till exempel läsning, maten, påklädning eller samlingar. Här 
ges barn möjligheter att prata matematik, urskilja olika mönster, får jämföra olika 
storlekar, former och färger eller lösa problem i sampel med andra. Vår tolkning är 
att pedagogerna ger barnen verktyg för att kunna använda sig av dem i leken och 
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vardagen. Enligt oss arbetar de flesta pedagogerna i vår observationsstudie medvetet 
med Lpfös 98/10 matematiska strävansmål som anger att förskolan ska ansvara för 
att alla barn kan få utveckla sina kommunikativa och matematiska färdigheter i 
lekfulla, varierande och stimulerande miljöer (Skolverket, 2010). Säljö (2010) skriver 
att barnen är beroende av hjälp, stöd och språk för att begreppsliggöra världen 
tillsammans med en vuxen eller ett mer kompetent barn. Det verkar som de flesta 
pedagogerna är medvetna om att barn lär sig av varandra i interaktion då de hjälper 
barnen medvetet att ta nästa steg. Pedagogerna förklarar begrepp, sätter ord på och 
utmanar barnen i deras funderingar. Detta kan jämföras med Vygotskijs proximala 
utvecklingszon, där förskolläraren ger barnen de riktiga matematiska begreppen som 
de sedan kan använda själva.  
Under den fria leken ute kunde vi däremot inte se något matematiskt samspel eller 
användning av matematiska begrepp - varken av förskollärare eller av andra 
pedagoger. Enligt vår uppfattning missar barn här betydelsefulla möjligheter till 
matematiska interaktioner. Vi menar inte att pedagogen behöver vara med i barnens 
lek hela tiden, utan de ska vara lyhörda för barns uttryck under deras lek och nyttja 
matematiska situationer där barnen kan utmanas i sin utveckling. Lee (2012) och 
Ämting (2006) betonar att just barns fria lek ute är viktig för att barn kan prova sig 
fram och hitta egna lösningar och strategier för att kunna lösa olika problem. De 
betyder dock inte att det inte behövs närvarande pedagoger. För att barnen kan leka 
tillsammans på ett konstruktivt sätt behövs lyhörda och medvetna pedagoger som 
introducerar materialet på ett bra sätt och skapar stimulerande och utmanande 
miljöer som barn sedan själva kan nyttja i deras fria lek. Delacour (2013) hävdar att 
barns fria lek bidrar till att barn som gärna drar sig undan och väljer att leka för sig 
själva inte får samma stimulans, språk och kunskap som de barn som är nära 
pedagogerna. En anledning till att några pedagoger inte tog vara på matematiska 
interaktioner under den fria uteleken kan vara att pedagogerna saknar en 
medvetenhet kring vilka möjligheter som finns att synliggöra matematiken i den fria 
leken utomhus. En annan förklaring till varför det inte sker något samspel i den fria 
uteleken mellan pedagog och barn kan även vara att pedagogerna är medvetna om 
den proximala utvecklingszonens betydelse. De kanske förväntar sig att barnen lär av 
varandra i den spontana leken genom interaktion och användning av lekmaterial. 
Pedagogerna är kanske medvetna om att barn använder sig av det de har sett och hört 
i vardagen för att sedan utveckla det i deras egna lekar som Strandberg (2006) 
skriver. Men Doverborg m.fl. (2013) betonar upprepade gånger att barnen behöver 
undervisas och stödjas i sin matematiska utveckling även om Skolverket (2003) 
skriver att förskolan inte ska undervisa i enskilda ämnen.  
Resultatet visar även att en outbildad vikarie inte tog vara på matematiska 
interaktioner under läsning, utevistelser och matsituationer. En möjlig förklaring är 
att personen saknar kompetens och ämneskunskaper för att kunna möta barnen på 
deras nivå, utgå från deras erfarenheter och utmana dem vidare i deras 
matematikutveckling. Enligt oss går barnen här miste om värdefulla interaktioner 
som hade kunnat leda till lärande och utvecklingssituationer. Skälen till denna 
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uppfattning är att Emanuelsson (2006) och Smidt (2010) skriver att just högläsning 
och samtal med barnen ger inre bilder som främjar barnens begreppsbildning och 
ordförråd. Detta kan vi koppla till Vygotskijs inre/yttre prat (Strandberg, 2006). 
Strandberg betonar även att lärande och utveckling inte sker av sig själv. Människan 
lär sig genom interaktion där de har tillgång till och hela tiden utmanas i sin 
utveckling. Vårt uppdrag som blivande förskollärare är enligt Skolverket (2010) att 
undervisa matematik på ett lustfyllt sätt där vi ska ansvara för att alla barn kan få 
utveckla sina kommunikativa och matematiska färdigheter i lekfulla, varierande och 
stimulerande miljöer. Förskolan ska enligt Läroplan för förskolan, Lpfö 98/10 vara 
likvärdig för alla (Skolverket, 2010). Frågan vi ställer oss då är: Är den verkligen det 
om det finns outbildad eller ointresserad personal? 
 
Forskning visar klart att pedagogers matematiska kompetenser, förhållningssätt och 
vilja att utvecklas är betydande för barnens matematiska kunskapsutveckling 
(Björklund, 2007, 2013; Lee, 2012; Bintas, 2008; Brendefur m.fl. 2013; Dockett m.fl., 
2007; Doverborg, 2006; Doverborg m.fl., 2013 och Bäckman, 2015). Om pedagoger 
känner en osäkerhet, saknar kunskap eller har en negativ inställning till matematik 
kan de föra över det till barnen. För att ändra pedagogers uppfattning blir därför 
kompetensutbildning i matematik viktig. Om vi tittar tillbaka till början av vår 
utbildning kan vi känna igen oss i den okunniga och ointresserade pedagogen då vi 
själva ansåg att matematik var svårt. Genom vår förskollärarutbildning har vi fått upp 
ögonen för vikten av barns tidiga matematiklärande och hur rolig och spännande det 
är att uppleva och utforska matematik tillsammans med barnen.   
 
6.3 Slutsats 
Avslutningsvis vill vi knyta an till studiens inledande syfte och forskningsfrågor för 
att se att vi har uppfyllt vårt syfte och fått våra forskningsfrågor besvarade. Vilka 
möjligheter ger pedagoger barnen att få uppleva och utforska matematik under en 
dag i förskolan? Och Vilket språk används för att synliggöra matematik av pedagoger 
under en dag i förskolan? Studiens resultat bekräftar tidigare forskning som påvisar 
att förskolläraren är den viktigaste resursen i barns matematiska lärande och 
utveckling. Utbildning och fortbildning av pedagoger i förskolan är betydelsefullt för 
att det kan ske samspel och kommunikation mellan pedagog och barn för att skapa 
möjligheter för matematikutveckling hos barn i förskolan. Vårt bidrag med denna 
studie är att det finns möjligheter men också begränsningar om det sker ett samspel 
mellan pedagog och barn. Kunskap och intresse för matematik hänger ihop. Vårt eget 
matematikintresse utvecklades först genom vår utbildning, där vi har fått se 
relevansen av att barn kan möta matematik i tidig ålder genom lustfyllda 
interaktioner och aktiviteter. Det är alltså pedagoger som sätter gränser eller öppnar 
vägar för lärande. 
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”Allt vi gör och allt vi inte gör påverkar barnen” (Sheridan, 2013, s. 241). Detta citat 
understryker vår egna personliga slutsats då den visar att det är vi framtida 
förskollärare som ger barnen möjligheter eller begränsningar i deras utveckling. Vi 
har ett stort ansvar som vi är beredda på att ta. 
 
6.4 Pedagogisk relevans 
Studien är relevant för alla som arbetar med barn i förskolan. Det är inte bara 
förskollärarna som behöver ha matematisk kompetens utan det är hela arbetslaget 
som ska ta ansvar för barnens lärande och utveckling enligt Läroplan för förskolan, 
Lpfö 98/10. Men det är vårt ansvar som blivande förskollärare att arbetet blir gjort 
och att vi skapar bra lärandemiljöer där barnen har möjlighet att utvecklas 
mångsidigt. Vi hoppas att vår studie kan påvisa vikten av pedagogernas goda 
matematiska medvetenhet, förhållningssätt och kompetens, eftersom det är i 
förskolan grunden för en lustfylld matematikutveckling läggs.  
 
6.5 Förslag till fortsatt forskning 
Det skulle vara intressant att i fortsatt forskning undersöka vilket matematiskt språk 
barnen använder under en dag i förskolan. Uttrycker barnen de matematiska begrepp 
som pedagogerna använder i samtalen och samspelet med barnen? Genom att 
observera och intervjua barnen i förskolan skulle vi kunna få ökad kunskap om hur 
barn i förskolan använder den matematik och språk som de får möta i förskolans 
vardag.   
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Bilaga 1 Missivbrev till pedagoger  
 
Hej! 
Vi heter Yvonne Huth och Karina Henningsson och vi är två studenter från Förskollärarutbildningen på Mälardalens Högskola som nu är inne på vår sista termin. Nu är det dags att skriva vårt examensarbete i förskolepedagogiskt område. Vi har riktat in oss på matematik i förskolan. För att kunna genomföra våra studier behöver vi din tillåtelse för att observera dig. Vi vill be dig att svara via mejl senast fredag 8 april.   
Syftet med arbetet är att få ökad kunskap om vilka möjligheter pedagoger ger barnen 
att få uppleva och utforska matematik under en vanlig dag i förskolan. Vi kommer då 
rikta fokus på er pedagoger och vilka upplevelser av matematiska aktiviteter på 
förskolan barnen har tillgång till.  
 
Vi kommer att ta hänsyn till Vetenskapsrådet forskningsetiska principer. Detta 
innebär att deltagandet är frivilligt och de kan när som helst avbryta sitt deltagande. 
Samtliga föräldrar och pedagoger kommer att informeras om studiens syfte. 
Deltagandet kommer att behandlas konfidentiellt vilket innebär att inga namn, kön, 
förskola eller kommun kommer att nämnas, på så sätt kommer ingen att kunna 
identifieras. Resultatet kommer enbart att användas för studiens ändamål. 
 
Tack för hjälpen! 
 
Har du några frågor eller funderingar så hör gärna av dig till oss eller vår handledare.   
 
Yvonne Huth yhh13001@student.mdh.se 
Karina Henningsson khn11004@student.mdh.se  
Handledare:  
Benita Berg   benita.berg@mdh.se  
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Bilaga 2 Observationsschema  
 
 
Miljö: 
 
Situation/vad sker:  
 
Material som är tillgänglig: 
 
Matematiskt språk/ ord som används av pedagogen:  
 
Reflektion: 
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Källor: Malmer, G. (2002). Bra matematik för alla. Nödvändig för elever med inlärningssvårigheter. 

Lund: Studentlitteratur och http://www.sagokistan.se/matematik.htm 

  Matematiska begreppet: 
 

 Rumsuppfattning  Kroppsuppfattning  Storlek  Placering  Sortera  Klassificera  Jämföra  Mönster  Geometriska objekt 
 

 Mätning; längd, volym, vikt, tid, temperatur, area, vinklar  Statistik  Grundläggande taluppfattning; antal, siffror, räkneord  Symboler, bilder och streck  Gelman och Gallistels fem 
principer 

 Problemlösning 

Tidsord 
Alltid, ibland, sällan och aldrig Nu och sedan I morgon, förrgår, igår och idag En stund, snart, och nyss 

Jämförelseord  
Antal; många-få Storlek; stor-liten Vikt; tung- lätt Tjocklek; tjock-tunn Längd; lång-kort Höjd; Högt-lågt Volym; mycket-litet Bredd; bredd-smal Ålder; ung-gammal 

Lägesord 
Först och sist I början och i slutet Innanför och utanpå Under och överst Neråt och uppåt Bakom och framför Upp och ner Mellan och bredvid Nära och långt bort Efter och före 

 När kan man använda sig av matematiken?  
  Rutinsituationer  Samling  Rollek, drama och rörelse  Konstruktionslek,  Högläsning, berättande och sagor  Sånger, rim och ramsor  Pussel, spel och kort 

 Experiment  Historia  Utelek, utemiljön, naturen  Temaarbete  Matlagning, bakning 
 

 Varför ska vi lära barnen i förskolan matematik? 
  Utveckla deras språk och begreppsförråd  Utveckla deras grundläggande taluppfattning  Locka fram deras nyfikenhet  Skapa ett intresse för att undersöka, fundera och diskutera 

 Ge dem tilltro till det egna tänkandet  De ska upptäcka matematikens användbarhet och att den finns i vår vardag 
 Utveckla deras kreativa och logiska tänkande  "Avdramatisera" matematiken 


