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Abstract 
Title: Bishops six mathematic activities in preschool practice  
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Examiner: Magnus Rodell 

Term: Autumn 2016 

 

In the program for the preschool (Lpfö 1998/ rev 2010) in developing and teaching there is 4 

mathematic goals that each and every child should learn and develop. One work procedure 

that the preschool teachers should use for the children to develop in the four mathematic goals 

are Alan Bishops six cultural and historic mathematic activities. 

In this study, I have made a survey about how preschool teachers are using Bishops six 

mathematics activities in their practice, and how the preschool teachers do when they practice 

Bishops mathematic activities. The survey is based on a qualitative and quantitative method, 

four in-depth interviews and four observations on two different preschools with preschool 

teachers that are practicing and using the mathematic activities of Bishops in their daily work. 

I have in the survey described Bishops six cultural and historic mathematic activities as a 

theoretical basis. 

The result shows that preschools teachers are using Bishops six mathematic activities as a 

detailed procedure and as a tool for their work at the preschool. All the preschool teachers that 

has been a part of this survey believes that it’s of great importance to use Bishops six 

mathematic activities in the practice, when it concerns a child learning and development in 

the mathematic subject. The result of the survey is that preschool teacher’s way of how they 

are using Bishops six mathematic activities are different depending on their vision on 

children, mathematic, which materials that are used and the preschool teacher’s methodic 

ability.  

Keywords: Bishops six mathematic activities, curriculum for preschool, child perspective, 

mathematics sight, material, teacher´s methodic ability. 
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Sammanfattning 
Titel: Bishops sex matematiska aktiviteter i praktiken. 

Författare: Maria Johansson 

Handledare: Erik Tängerstad/ Kim Silow Kallenberg 

Examinator: Magnus Rodell 

Termin: Höstterminen 2016 

 

I läroplanen för förskolan 1998/ rev 2010 under rubriken utveckling och lärande framställs 

fyra matematiska mål som varje enskilt barn ska lära och utvecklas i. Ett arbetssätt som 

förskolelärarna kan använda sig av för att barnen ska utvecklas i de fyra matematiska målen 

är Alan Bishops sex kulturella och historiska matematiska aktiviteter. 

 

I denna studie har jag gjort en undersökning kring hur förskollärare använder sig av Bishops 

sex matematiska aktiviteter i praktiken, samt hur förskollärarna gör när de tillämpar Bishops 

matematiska aktiviteter. Studien är baserad på en kvalitativ och kvantitativ metod, fyra 

djupintervjuer och fyra observationer på två olika förskolor med förskollärare som tillämpar 

och använder sig av Bishops matematiska aktiviteter i den dagliga verksamheten. I studien har 

jag redogjort för Bishops sex historiska och kulturella matematiska aktiviteter som en 

teoretisk utgångspunkt.  

 

Resultatet visar att förskollärarna använder Bishops sex matematiska aktiviteter som ett 

arbetssätt och ett verktyg i praktiken på förskolan. Alla förskollärare som deltagit i denna 

studie tycker att det är av stor vikt att använda sig av Bishops sex matematiska aktiviteter i 

praktiken, vad gäller barns lärande och utveckling i det matematiska ämnet. Det som 

framkom i studien är att förskollärarnas användande av Bishops sex matematiska aktiviteter 

skiljer sig åt beroende på pedagogens barnsyn, matematiksyn, vilket material som används 

och pedagogens erfarenheter och syn på didaktik. 

 

Nyckelord: Bishops sex matematiska aktiviteter, läroplanen, barnsyn, matematiksyn,  

materialet, pedagogens erfarenheter och syn på didaktik. 
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Förord	
	
Jag vill börja med att inleda detta examensarbete med att tacka alla pedagoger och barn som 

gjort det möjligt för mig att utföra denna undersökning. Det har varit en fröjd att fördjupa sig i 

något som man känner glädje och nyfikenhet av.  

 

Ett stort tack riktar jag även till min familj, mina studiekamrater och pedagoger som funnits 

med under hela denna tid.  
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1. Inledning		
	
I media har det under de senaste åren pågått en debatt om elevers otillräckliga 

matematikkunskaper. I flera av undersökningarna som gjorts framgår det att elevers 

matematiska kunskaper i Sverige ligger under genomsnittet i jämförelse med elever från andra 

länder.  

 

I en internationell studie från PISA görs en sammanfattning över elevers kunskaper i 

läsförståelse, naturvetenskap och matematik. PISA utför var tredje år en undersökning över 15 

åringars resultat och den sammanställs sedan i en rapport. I en av rapporterna som OECD 

(2016) la fokus på att undersöka var inlärning och undervisningsstrategier som elever och 

lärare kan använda sig av. Resultatet i denna undersökning visade hur olika strategier i 

matematikundervisningen användes och hur dessa strategier kan relateras till PISA´s resultat i 

matematik 2012. 

 

I artikeln ” Tidiga insatser ger stor effekt ” beskriver författaren att barn som introduceras för 

matematik tidigt i livet, ges förutsättningar till bättre matematikkunskaper senare i livet. 

Författaren föreslår även att förskollärare och lärare kan använda sig av Bishops matematiska 

aktiviteter som ett verktyg till att uppnå läroplanens mål och riktlinjer. Jag kommer nu att 

framföra ett citat ur artikeln: ” Då skulle man verkligen få den här röda tråden och något 

gemensamt att utgå ifrån i det livslånga lärandet som vi hela tiden pratar om ” 

( Görel Sterner, Förskola, 2010-04-21, ” Tidiga insatser ger stor effekt ”). 

 

 I läroplanens avsnitt om utveckling och lärande finns det fyra matematiska strävandemål som 

”förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar”(Lpfö 98/ rev 2010, s.10). 

Alan Bishop är grundaren till de sex matematiska aktiviteter som presenterades tidigare och 

dessa består av: räkna, lokalisera, mäta, konstruera, leka och förklara. Läroplanens fyra 

matematiska mål kan uppfyllas genom att arbeta efter Alan Bishops sex historiska och 

kulturella matematiska aktiviteter.   

 

Under min egen skolgång så har jag alltid varit ointresserad av matematikundervisningen, 

samt alltid varit dålig på matematik. Mitt syfte med denna studie är att belysa hur 

förskollärare kan lyfta fram matematik på ett lustfyllt och lärorikt sätt genom att använda sig 

av Bishops sex matematiska aktiviteter i förskolans praktik.  Förskollärarna kan även  
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använda de matematiska aktiviteterna som ett verktyg till att uppfylla de fyra strävandemålen 

i förskolan. Min inställning till matematik förändrades helt under mina praktikperioder på 

förskollärarutbildningen. Min syn på matematik förändrades när jag såg hur förskollärare 

utförde matematiska aktiviteter genom att använda sig av Bishops sex matematiska 

aktiviteter. Med nya matematikglasögon på mig, såg jag pedagogerna förmedla och lära ut de 

matematiska aktiviteterna på ett lekfullt och lärorikt sätt på förskolan. Under samma period 

blev jag även insatt i läroplanens (98/ rev. 2010, s.10) strävandemål i alla ämnen, men fick ett 

brinnande intresse för de matematiska målen och dess innebörd för barns framtida lärande i 

matematik.  

 

Med denna studie hoppas jag kunna förmedla ny kunskap till andra förskollärare och lärare 

om Bishops matematiska aktiviteter, samt hur man kan använda sig av dessa sex matematiska 

aktiviteter i praktiken och koppla dessa till läroplanens strävandemål för matematik i 

förskolan.  

 

1.2	Syfte	och	frågeställningar	
 

Syftet med denna studie är att undersöka hur fyra förskollärare arbetar och uppfyller de fyra 

strävandemål i läroplanen för barnen som går på förskolan, samt vilket arbetssätt 

förskollärarna använder sig av för att varje enskilt barn ska få möjlighet att utvecklas 

matematiskt. Genom en kvalitativ undersökningsmetod vill  jag även ta reda på 

förskollärarnas egna tankar och erfarenheter av Bishops sex matematiska aktiviteter. För att 

uppnå detta syfte ska följande frågeställningar besvaras: 

 

- Hur gör förskollärarna när de tillämpar Alan Bishops matematiska aktiviteter i den 

pedagogiska verksamheten? 

 

- Hur använder förskollärarna Bishops sex matematiska aktiviteter som ett arbetssätt i 

praktiken för att uppnå de fyra matematiska mål i läroplanen? 
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2. Bakgrund	
I följande avsnitt kommer jag att ge en bakgrundsöversikt över utvecklingen som skett  

gällande läroplanens strävandemål inom matematik på förskolan. Jag kommer att redogöra för 

läroplanens (98/2010) mål och riktlinjer som behandlar matematikdidaktik och koppla dessa 

till min teoretiska utgångspunkt, som består av Bishops sex historiska och kulturella 

matematiska aktiviteter. Jag inleder med resultatet från utbildningsdepartementets 

förändringsarbete som påvisar vikten av barnets matematiska kunnande för att kunna fungera 

i samhället. 

 

2.1	Läroplanen	och	andra	styrdokument	

I ett utvecklingsarbete som gjordes av utbildningsdepartementet från år 2010, framgår det att 

ett förändringsarbete i läroplanen trädde i kraft den 1 juli 2011, samtidigt som den nya 

skollagen började gälla i landet. Inom de matematiska strävandemålen tillsattes två nya mål 

och skälet till de nuvarande målen var att dagens samhälle hade förändrats och att det idag 

ställs högre krav på barns framtida matematiska kunnande (Utbildningsdepartementet, 2010 s. 

10). 

 

I läroplanen för förskolan framgår det tydligt att förskolans ansvar är att arbeta inriktat mot de 

mål som finns i  läroplanen, samt att verksamhet ska syfta till att barn utvecklar ett livslångt 

lärande. I förskolans uppdrag framgår det att grunden för  barns lärande och utveckling skall 

läggas i förskolans verksamhet.  Målen som behandlas i läroplanen betonar inriktningen på 

arbetet som förskolan bedriver, samt förskolans kvalitetsutveckling. Riktlinjerna i läroplanen 

anger förskollärarens ansvar för att målen i läroplanen uppnås. I de riktlinjer som berör 

utveckling och lärande framkommer strävandemål som förskolan ska ge varje barn 

möjligheter till att utveckla (Lpfö, 98/ rev 2010, s. 4-8). De matematiska strävandemålen går 

ut på att barnet: 

 

-  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 
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begrepp och samband mellan begrepp, utvecklar sin matematiska förmåga att föra 

och följa resonemang 

- utvecklar sin matematiska förmåga att föra och följa resonemang (Lpfö, 98/2010 

s.10). 

 

Nu kommer jag att presentera mina teoretiska utgångspunkt som består av Bishops sex 

matematiska aktiviteter.  

 

3. Teoretisk	utgångspunkt	
	
3.1	Bishops	sex	historiska	och	kulturella	matematiska	aktiviteter	

I min undersökning har jag valt att utgå ifrån Bishops sex kulturella och historiska 

matematiska aktiviteter som en teoretisk utgångspunkt. I följande avsnitt kommer jag att 

presentera en kort bakgrundsöversikt över Bishops matematiska aktiviteter.  

 

Grundaren till de matematiska aktiviteterna är Alan Bishop. Bishop (1991, s. 367-369) 

beskriver att de sex matematiska aktiviteterna är drivkrafter som möts när matematik 

utvecklas i olika kulturer. Enligt Bishop ökar förståelsen hos barnen när de får möjlighet att 

utföra de sex matematiska aktiviteterna i vardagen, samt att alla barn får den möjligheten 

oavsett vilken miljö eller kultur barnet växer upp i. De matematiska aktiviteterna kan 

användas som ett arbetssätt till att undersöka, uppleva och urskilja matematik på förskolan. 

Användandet av de sex matematiska aktiviteterna i utbildningssyfte på förskolan leder till ett 

förverkligande av att uppfylla de matematiska strävandemål som finns i förskolans läroplan. 

De sex matematiska aktiviteterna kan kategoriseras genom sex olika matematiska aktiviteter i 

förskola och skola (Bishop, 1991 s. 368).  

 

Dessa sex matematiska aktiviteterna är: 

 

1. Räkna: Denna matematiska aktivitet går ut på att barnet ska lära sig utforska, jämföra, 

urskilja och ordna grundläggande egenskaper hos tal, samt kunna se samband och lära 

sig att kunna ange ordning av tal. På förskolan kan denna matematiska aktivitet utföras 

genom att förskolläraren använder konkret material. Materialet kan bestå av sånger, 

ramsor, lekar, böcker, klossar, naturmaterial. 
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2. Lokalisera: Denna matematiska aktivitet består av att barnet ska lära sig att 

kategorisera, jämföra och uppleva egenskaper både inomhus och utomhus. 

Förskolläraren kan utföra denna matematiska aktivitet tillsammans med barnen genom 

att använda sig av ett konkret material. ”Gömma nyckeln” är en lek som kan användas 

till denna aktivitet, genom denna lek lär sig barnen att lokalisera sig, samt hitta i sin 

omgivning, placera sig eller materialet i relation till rummet. 

 

3. Mäta: Denna matematiska aktivitet går ut på att undersöka, jämföra och ordna 

egenskaper hos föremål. Kunna uppskatta, jämföra och bestämma egenskaper som 

storlek, bredd, höjd, vikt, volym, längd mm. Förskolläraren kan arbeta med denna 

matematiska aktivitet genom att mäta konkret material, sortera och jämföra storlek på 

olika föremål i leken. 

 

4.  Konstruera: Denna matematiska aktivitet går ut på sortera och kategorisera föremål 

efter mönster, samband, form och storlek. Förskolläraren kan tex introducera olika 

mönster för barnen och låta dem få forma föremål i lera. Låta barnen själva få se 

skillnader och likheter i olika föremål. 

 

5.  Leka: Genom matematiska aktiviteter i leken kan barn lära sig matematik och 

matematiska begrepp. Förskolläraren kan introducera matematiska begrepp i tex lek 

med tågbanan. Hur många tåg, hur längt är tåget, vilken form har tågbanan osv. I spel 

lär sig barnen massor av matematik. Det kan vara rollspel, strategispel, rollekar, fia 

med knuff, pussel och mycket mer.  

 

6.  Förklara: Barn utforskar hela tiden matematiska fenomen genom att reflektera, testa, 

föreslå, experimentera, reflektera och argumentera över sina funna förklaringar och 

iakttagelser. När barnen vill ge matematiska förklaringar så använder de sig av 

konkret material. I en sorteringsövning kan barnen uttrycka sitt utforskande av 

matematiska sammanhang genom att visa med bilder hur de sorterat och tänkt 

(Utbildningsdepartementet, 2010, s.11). 

 

I förskolans praktik kan förskollärarna och andra pedagoger använda sig av dessa sex 

matematiska aktiviteter som analysverktyg eller ett arbetssätt till att utveckla matematiska 
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färdigheter hos barnen. Bishops sex matematiska aktiviteter kan även leda till att de fyra 

matematiska strävandemål i förskolans läroplan uppfylls. 

4. Tidigare	forskning	
	
I detta avsnitt kommer jag att redovisa tidigare forskning som är aktuell för studiens syfte och 

frågeställning. 

	
4.1	Synen	på	Bishops	sex	matematiska	aktiviteter	inom	forskningen	

I en artikel från Förskolans tidning påpekar författaren att barn som får möta på matematik i 

ett tidigt stadium i livet, ökar sina chanser till bättre matematikkunskaper när de lämnar 

grundskolan. Sterner föreslår även i artikeln att förskollärare och lärare i förskola och skola 

kan använda sig av Bishops sex matematiska aktiviteter för att barnen ska utveckla sitt 

lärande inom matematik (Sterner, 2010-04-21).  I ett av citaten från artikeln uttrycker sig 

författaren om elevers kunskapsutveckling inom matematik genom förskolläraren och lärarens 

användande av Bishops sex matematiska aktiviteter: ”Då skulle man verkligen få den här röda 

tråden och något gemensamt att utgå ifrån i det livslånga lärandet som vi hela tiden pratar 

om” ( Sterner 2010, Förskolans tidning).  

 

Författarna till boken Matematik - didaktik i förskolan, att utveckla lekfulla, matematiska barn 

beskriver även här vikten av att pedagogerna använder sig av de sex matematiska 

aktiviteterna som ett verktyg för att barnen på förskolan ska ges möjlighet till att uppfylla de 

fyra strävandemålen i matematik, samt att fokus handlar om barnets intresse och lust för 

inlärning av matematik (Helenius et al. 2016,  s.25). I en forskningscirkel om användandet av 

Bishops sex matematiska aktiviteter i förskolan framkom det att barnen utvecklades 

matematiskt, samt att det gav förskollärarna en större inblick i vad matematik är på förskolan, 

samt hur matematik förstås av barnen (Nordahl 2011,  s.11).  

 

I Nämnaren från 2010 beskriver författarna att Bishops matematiska aktiviteter knyter an till 

läroplanens fyra matematiska strävandemål. När pedagogerna använder sig av Bishops 

matematiska aktiviteter som ett verktyg eller en struktur i det matematiska arbetet i praktiken, 

så arbetar förskollärarna automatiskt med att utveckla ett lärande inom matematik hos varje 

enskild individ (Doverborg, Sterner & Helenius 2010, Nr 3,  s. 26-27).  
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I en doktorsavhandling av Kerstin Bäckman (2015) studerar hon om den matematiska 

betydelsen på förskolan och hur förskollärare utformar den matematiska undervisningen i den 

pedagogiska verksamheten, samt förskollärarens tidigare kunskaper i ämnet matematik. 

Slutsatsen i denna avhandling visar att förskolläraren behöver goda kunskaper i den 

matematikdidaktiska undervisningen och goda kunskaper i ämnet matematik (Bäckman, 

2015. Matematiskt gestaltande i förskolan). Även Doverborg et al. (2013, s.76-77) påpekar 

vikten av att förskolläraren har kunskaper om det matematiska ämnet,  goda didaktiska 

kunskaper och att det är av stor vikt att förskolläraren kan interagera och observera barnen i 

dess lärandesituationer. Björklund (2012 s.20) och Kärre (2013 s.161) anser att förskolläraren 

ska ta tillvara på matematiska fenomen som uppkommer i vardagliga situationer på förskolan, 

samt alla barns rätt att få utvecklas matematiskt och få medverka i dagliga matematiska 

utmaningar. I lärandesituationerna måste förskolläraren kunna läsa av situationen och 

bestämma om den matematiska aktiviteten ska fortskrida eller förändras, samt kunna ändra 

aktiviteten om den är för svår för barnen att utföra (Frelin 2012, s.59) 

 

Kärre (2013, s.159) anser att synliggörandet av matematik i förskolan styrs av förskollärarens 

egna erfarenheter av matematik. Även Doverborg & Emanuelsson (2008,  s.11) påpekar att 

framförandet av matematik på förskolan styrs av förskollärarens erfarenheter, grundsyn och 

tänkande om matematik. Kärre (2013,  s.22-23) påpekar även att materialet är av betydelse i 

den matematiska aktiviteten. Materialet ska vara utmanande och lockande och stimulera 

barnen i deras matematiska lärande. Barnen ska kunna använda materialet till att resonera och 

reflektera över matematiska samband och begrepp. Det är viktigt att förskolläraren använder 

ett tydligt, utmanande och korrekt material eftersom material också kan försvåra det 

matematiska tänkandet hos barnet. (Björklund 2013,  s.88-90).  

 

Björklund (2013 s. 87-106) beskriver att det är av stor vikt att utgå ifrån barnens intressen och 

nyfikenhet i matematiska aktiviteter, samt att barnen själva får utföra de matematiska 

aktiviteterna på ett sätt som de känner sig nöjda och bekväma med. Björklund (2009,  s.30) 

påpekar också att förskollärare som arbetar och tillämpar matematiska aktiviteter med små 

barn på förskolan, behöver förstå små barns lärande av matematik.  

 

Lundström (2015) har gjort en undersökning av förskolans roll i barnens matematiska 

kommunikation. Syftet med studien var att beskriva hur barn kommunicerar matematik i 

förskolans värld. I resultatet av studien framgår det att barn kommunicerar matematik med 
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andra barn och vuxna, vilket leder till att barn i kommunikationen med andra utvecklas 

matematiskt ( Lundström, 2015). 

5. Metod	

I detta avsnitt kommer jag först att beskriva urvalet av informanter, samt redogöra kring valet 

av metod i relation till studiens syfte och frågeställning. 

 
5.1	Urval	av	informanter	

För att nå studiens syfte och få svar på frågeställningen har jag använt mig av förskollärare 

som använder och utgår ifrån Bishops matematikdidaktik i praktiken. Förskolepedagogerna 

som medverkade i denna undersökning hade använt och utgått ifrån Bishops matematiska 

aktiviteter under olika lång tid, från ett till fem år. Det skiljer 1-5 år på grund av pedagogernas 

tid i yrket, samt användning av Bishops sex matematiska aktiviteter i praktiken. Denna 

undersökning genomfördes på två olika förskolor i samma kommun. Det som skiljer dessa två 

förskolor åt var att de ligger i olika rektorsområden. Det gemensamma för dessa två förskolor 

är att i deras systematiska kvalitetsarbete ingår matematik. Jag började med att kontakta 

förskolecheferna och presenterade mig och berättade om syftet med undersökningen. 

Förskolecheferna valde sedan ut fyra pedagoger som hade någon form av erfarenhet av att 

arbeta med Bishops matematiska didaktik. Intervjuerna och observationerna genomfördes 

med två förskollärare på varje förskola. Förskollärarna arbetade på olika avdelningar på 

respektive förskola. Varje intervju tog ungefär i snitt 30 minuter och observationerna pågick 

under en timme vid varje tillfälle. Alla observationer gjordes direkt efter intervjuerna med 

respektive förskollärare på de fyra avdelningarna.  

 

5.2 	Intervjuer	

För att få svar på syftet och komma fram till en slutsats i undersökningen, så har jag valt att 

använda mig av en kvalitativ metod i min studie. Ahrne & Svensson (2015, s.9) beskriver att 

kvalitativa metoder bygger på att forskaren utför observationer, intervjuer eller utför analyser 

av vissa texter. I mitt urval av pedagoger till undersökningen har jag valt att använda mig av 

pedagoger som är insatta i Bishops matematikdidaktik. Jag har valt att utföra kvalitativa 

djupintervjuer och att observera pedagoger som utför aktiviteter som berör tillämpning av 

Bishops matematiska aktiviteter i min undersökning, eftersom jag i min frågeställning vill 

veta hur pedagogerna tillämpar  Bishops sex matematiska aktiviteter i den pedagogiska 
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verksamheten. Eriksson - Zetterqvist & Ahrne (2015, s. 34) påpekar att genom intervjuer kan 

forskaren få en inblick i hur pedagogerna förhåller sig i den pedagogiska miljön och deras 

erfarenheter av ämnet i sig. I mina intervjuer kommer jag att använda mig av ostrukturerade 

intervjuer. Med ostrukturerade intervjuer menas att intervjuaren använder sig av en 

intervjuguide med en uppsättning av teman. I ostrukturerade intervjuer är det viktigt att 

intervjuaren ställer samma huvudfrågor till alla som blir intervjuade, samt att intervjuaren 

ställer följdfrågor. Följdfrågor kan presenteras för informanten på följande sätt: Hur tänker 

du? Vad menar du nu ? De ostrukturerade djupintervjuerna syftar till att komma åt de 

intervjuade förskollärarnas egna erfarenheter och känslor ( Stukát 2011, s. 44).  

 
5.3	Observationer	

Efter intervjuerna med pedagogerna, så har jag utfört observationer med en pedagog åt 

gången. Jag har  observerat när pedagogerna utfört en eller flera av Bishops matematiska 

aktiviteter tillsammans med barnen. Observationer är lämpligast att göra när man har ett syfte 

eller frågeställning som vill veta hur pedagogen gör när hen utför något, t.ex. en aktivitet. Det 

positiva med att observera är att resultatet blir lättare att förstå. Vilket leder forskaren till 

fortsatt reflektion och tolkning av ämnet som studeras. Nackdelar med att observera kan 

exempelvis vara att det är svårare att observera känslor och tankar hos informanten. Jag 

kommer att använda mig av strukturerade observationer. I strukturerade observationer 

observerar forskare utan att störa processen (Stukát 2011, s.56). Jag använde mig av ett 

kategorischema som berör de sex matematiska aktiviteterna. På kategorischemat antecknade 

jag ner vilka av de sex matematiska aktiviteter respektive förskollärare använde sig av, samt 

hur de utförde den matematiska aktiviteten. Kategorischemat finns efter beskrivande 

observationer. 

 

5.4	Genomförande	

Vid varje intervjutillfälle använde jag mig av mobiltelefonen som hjälpmedel till att spela in 

intervjuerna, samt anteckningsblock och penna. I anteckningsblocket skrev jag stolpar under 

varje intervjufråga. När jag hade genomfört alla fyra intervjuer, började  

transkriberingsprocessen av det insamlade materialet. Under transkriberingen bestämde jag 

mig för att dela in intervjusvaren efter fyra kategorier som framkom av informanternas svar 

och som berörde min forskningsfråga till undersökningen: pedagogernas barnsyn, 

pedagogernas matematiksyn, materialet och pedagogernas erfarenheter och syn på didaktik. 
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När jag sammanställt förskollärarnas intervjusvar under respektive kategori började min egen 

analys och koppling till tidigare forskning och till min teoretiska utgångspunkt. 

 Varje observationstillfälle utfördes under dagens pedagogiska aktivitet och varade en timme 

åt gången. Vid varje observationstillfälle antecknade jag ner det som framkom av 

förskollärarens användande av Bishops sex matematiska aktiviteter i kategorischemat och 

utifrån de fyra olika kategorierna som berör studiens syfte och frågeställning: Pedagogens 

förberedelse av aktiviteten, Materialet som används, Hur utför förskolläraren den 

matematiska aktiviteten och vilken eller vilka av Bishops matematiska aktiviteter består 

observationen av. Jag valde att observera utifrån dessa fyra kategorier eftersom de utgör en 

stor del av denna undersökning. Jag antecknade observationerna efter mina frågeställningar 

och avslutningsvis bearbetade jag materialet. När materialet var bearbetat utförde jag min 

analys och kopplade materialet jag fått till tidigare forskning och till studiens teoretiska 

utgångspunkt. I analysmetoden utgick jag ifrån fyra olika kategorier som bestod av: 

pedagogernas barnsyn, pedagogernas kunskapssyn, materialet och pedagogernas erfarenheter 

och syn på didaktik. 

 

5.5	Metoddiskussion	
	
Syftet med studien var att undersöka hur förskollärare använder sig av Bishops sex 

matematiska aktiviteter i praktiken och därför valde jag en kvalitativ metod till min 

undersökning,  som bestod av både intervjuer och observationer. Med intervjufrågorna fick 

jag en inblick i varje förskollärares tankar och erfarenheter som berörde Bishops sex 

matematiska aktiviteter på förskolan. Under observationerna fick jag med egna ögon se hur 

varje förskollärare utförde matematiska aktiviteter tillsammans med barnen. Under 

observationerna använde jag mig av ett kategorischema för att anteckna hur förskollärarna 

gjorde och vilken/vilka av de sex matematiska aktiviteter som användes. Jag upplever att 

kategorischemat underlättade för mig när jag utförde undersökningen. Genom att använda 

mig av både intervjuer och observationer, så har det lett mig till ett tydligare resultat på min 

undersökningsfråga i denna studie. Jag vill vara tydlig med att påpeka att det är min tolkning 

av denna studie, och att resultatet hade kunnat se annorlunda ut om den gjordes av någon 

annan. Det resultat jag fått fram av denna studie visar att det kan vara så här, men det behöver 

inte vara så här på alla förskolor i landet. 
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5.6	Etiska	överväganden	

Det finns forskningsetiska regler som forskaren måste förhålla sig till i sin undersökning. 

Dessa forskningsetiska principer är bestämda och framtagna av Vetenskapsrådet år 2002. De 

forskningsetiska reglerna består av fyra allmänna krav: informationskravet, samtyckeskravet, 

konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. Konfidentialitetskravet används i denna 

undersökning genom att inga namn på förskollärarna eller namn på de två förskolor som 

används i studien. Det första kravet jag använde mig av var informationskravet som bestod av 

att jag informerade informanten om studiens syfte. När informanten förstod syftet med 

studien informerade jag om samtyckeskravet. Samtyckeskravet går ut på att deltagandet till 

både intervjun och observationen är frivilligt, samt informantens rätt att när som helst avbryta 

sin medverkan utan att behöva förklara varför. Innan intervjuerna försäkrade jag mig om att 

alla informanters vilja till att delta i undersökningen. Jag informerade även de fyra 

informanterna om datainsamlingens sekretess och att uppgifterna från intervjuerna bara 

kommer att användas i forskningssyfte, samt att materialet som jag får utav både intervjuerna 

och observationerna kommer att förvaras säkert (Stukát 2011, s. 138-139).  

 
5.7	Validitet	och	reliabilitet	

Annica Löfdahl, Maria Hjalmarsson & Karin Franzén (2014, s.53) beskriver att validitet står 

för att forskaren besvarar syftet i studien så långt det bara går. För att nå uppsatsens syfte 

utformade jag frågor som berörde Bishops matematikdidaktik och under mina observationer 

utgick jag ifrån frågeställningarna till min undersökning. Löfdahl, Hjalmarsson & Franzén 

(2014, s.54-55) påpekar att man kan behöva olika tekniker i sin metod för att komma fram till 

ett resultat som rör syftet i undersökningen. Under mina fyra intervjuer fick jag reda på 

förskollärarnas egna tankar och erfarenheter av Bishops matematiska aktiviteter i praktiken. 

Genom att använda mig av en inspelningsteknik till studien och under mina observationer fick 

jag själv se med egna ögon hur förskollärarna använde sig av Bishops sex matematiska 

aktiviteter i praktiken. Genom att använda mig av en lämplig metod som passar min studie, så 

har det lett till att jag kommit fram till ett resultat i min undersökning. Med denna 

undersökning erhåller jag en hög validitet och reliabilitet. 

 

I boken Att skriva examensarbete inom utbildningsvetenskap från 2011 beskriver författaren 

att reliabilitet står för studiens tillförlitlighet och säkerhet. Begreppet handlar om att samla in 

tillräckligt med data för att kunna göra tolkningar och dra sina egna slutsatser om det 

insamlade materialet (Stukát, 2011, s. 133-134). Mina intervjuer har jag spelat in och 
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transkriberat för att få så säkra svar som möjligt. Observationerna genomfördes för att jag 

skulle få en inblick i hur pedagogerna gör i praktiken när de använder sig av Bishops sex 

matematiska aktiviteterna. 

6. Resultatredovisning	av	observationerna	
	
I detta avsnitt kommer jag redovisa för resultatet jag fått från mina observationer. Jag kommer 

att redovisa observationerna i  kronologisk ordning utifrån förskollärare ( A, B, C, D).  

	
6.1	Matematisk	aktivitet	utförd	av	förskollärare	A.	

Observation av förskollärares A, utförande av en matematisk aktivitet: Lokalisering och 

räkna. 

Materialet till denna matematiska aktivitet bestod av en barnbok, ”Bobbos väska” . 

Boken handlar om vad Bobbo har för saker i sin väska. Varje sida beskriver en ny sak som 

Bobbo tar fram upp ur sin väska.  

 

Förskolläraren sätter sig på samlingsmattan med fyra barn i åldrarna ett och ett halvt år till två 

och ett halvt år. 

Förskolläraren läser boken tillsammans med barnen och på första sidan plockar Bobbo fram 

en bil ur väskan. Förskolläraren frågar ett barn i gruppen om hen kan hämta en bil. Barnet 

reser på sig och går och hämtar en bil i rummet bredvid. På nästa sida plockar Bobbo upp en 

blomma och pedagogen ber ett annat barn hämta en blomma. Denna utmaning var lite svårare 

för barnet går iväg men kommer tillbaka utan någon blomma. Pedagogen ber då ett annat barn 

att hjälpa kompisen och då löser barnen uppgiften tillsammans. Barnen hämtar en 

plastblomma tillsammans. Nästa sida visar att Bobbo plockar upp en penna ur väskan och 

flera barn reser sig och hämtar många pennor. Förskolläraren betonar antalet pennor med 

begrepp som t.ex. många pennor och räknar antalet pennor tillsammans med barnen. Den 

matematiska aktiviteten fortsätter på detta vis tills boken är slut. 

 

6.2	Matematisk	aktivitet	utförd	av	förskollärare	B.	

Observation av utförandet av en matematisk aktivitet av förskollärare B. I denna matematiska 

aktivitet ingick två av Bishops matematiska aktiviteter, räkna och lek. 

Materialet som förskolläraren använder sig av är en tygpåse med laminerade utklippta siffror, 

samt bilder i olika färger på olika figurer ur Babblarna. Siffrorna består av 1,2,3,4 och 5 och 
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är gjorda i olika färger. Figurerna bestod av fem olika karaktärer som medverkar i Babblarna. 

Varje karaktär hade olika färger och skulle matcha med en av siffrorna som hade samma färg.  

 

Förskolläraren sätter sig på samlingsmattan med fem barn i åldrarna två till två-och-ett-halvt 

år. Förskolläraren tar fram en siffra i taget ur en tygpåse som prasslar och räknar högt 

tillsammans med barnen, 1,2,3,4,5. Pedagogen lägger sedan ner siffrorna i kronologisk 

ordning på mattan. Förskolläraren tar sedan fram de färgade bilderna med olika karaktärer 

från Babblarna och lägger dem upp och ner under siffrorna på mattan. När alla bilder ligger 

upp och ner på mattan ber pedagogen ett barn i taget vända på en bild och lägga bilden under 

den siffra som visar samma färg som bilden. Barnen utför denna aktivitet både enskilt och 

med hjälp av varandra. När alla bilder är utplacerade under siffrorna, räknar förskolläraren 

och barnen bilderna tillsammans. 

 

6.3	Matematisk	aktivitet	utförd	av	förskollärare	C.	

Materialet som förskollärare C använde till denna matematiska aktivitet var en dator, 

projektor, bilder, papper och pennor. På datorn visades ett dansklipp från youtube.com, 

https://youtu.be/uuuNdkIol4c . Förskollärarens inriktning på Bishops sex matematiska 

aktiviteter var lokalisering, designa, mäta och räkna. 

 

Barngruppen bestod av sex barn i femårsåldern. Förskolläraren presenterade den matematiska 

aktiviteten för barngruppen genom att ta fram ett Youtube-klipp som bestod av ett 

dansnummer. Denna dans hade barnen själva varit med att välja och utföra med egna danssteg 

inför varje rörelseaktivitet på fredagarna. Förskolläraren informerade barnen om dagens 

aktivitet, som bestod av att först utföra dansen tillsammans och sedan räkna antalen av de 

olika stegen i dansen. Barnen hade vid tidigare tillfälle döpt varje danssteg efter olika saker 

från deras omgivning. Namnen bestod av rutschkana, flygplan, boxning, åka skidor, ormen, 

torka och brustet hjärta. Aktiviteten började med att barnen ställde sig framför projektorduken 

och förskolläraren satte på Youtube-klippet av dansen och när dansen började så härmade alla 

barnen och pedagogen stegen. Förskolläraren ropar hela tiden ut stegens namn och dansade 

hela tiden tillsammans med barnen. När dansklippet var slut, informerade förskolläraren 

barnen om nästa steg i aktiviteten. Nästa steg bestod av att barnen skulle placera ut bilder av 

dansstegen ur Youtube-klippet på en rund matta genom att bara lyssna på texten. Bilderna 

består av objekt av namnen som barnen döpt de olika dansstegen efter, flygplan, boxning os.v. 
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Youtube-klippet sattes igång och barnen satt på mattan med bilderna framför sig. 

Överenskommelsen var att ropa stopp när man ville och efter en kort stund så ropade barnen 

stopp. Några av barnen la ut några bilder av ett flygplan och två andra barn protesterade och 

förmedlade att det saknades en bild före bilden på flygplanet. Förskolläraren märkte att det 

var för svårt för alla barn att bara lyssna och koppla texten till bilderna, så hen vinklade 

datorskärmen så att barnen kunde se och räkna antal steg och koppla dessa till bilderna. 

Barnen märkte rätt snabbt att det inte fanns rätt antal bilder till varje danssteg. Ett barn kom 

på att de kunde rita egna bilder som de kunde använda sig av när de kopplade antal danssteg 

ur Youtube-klippet till samlingen av färdiga bilder på mattan.  

 

6.4	Matematisk	aktivitet	utförd	av	förskollärare	D.	

Materialet som förskollärare D använde sig till denna matematiska aktivitet var maskarnas 

hus, färgpennor och papper. Av Bishops sex matematiska aktiviteter så fanns designa, räkna 

och förklara med. 

 

Förskollärare informerade barnen om den matematiska aktiviteten på samlingen. Det är sex 

barn i fem årsåldern som deltar i denna matematiska aktivitet. Den matematiska aktiviteten 

bestod av att räkna antalet föräldrar som ingick i maskens familj. Alla barn på avdelningen 

har ett stort intresse för maskar och detta har lett till läsårets projektarbete. Förskolläraren 

börjar aktiviteten med att reflektera över förra veckans matematiska aktivitet med barnen. 

Förra veckans aktivitet bestod av att barnen konstruerade och byggde ett hus till maskarna. 

Förskolläraren frågar alla barnen som deltar i aktiviteten: 

 

- Hur många maskar kan bo i huset? 

 

Denna fråga ledde till många olika svar från barngruppen:  

 

- En familj! sa ett barn. 

- Många maskar! svarade ett annat barn. 

- fyra maskar! ropade ett barn. 

- Tjugo maskar! sa ett annat barn.  

 

Förskolläraren bekräftar barnen i deras svar och delar ut varsitt papper och ställer fram pennor 
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i en rund burk mitt på bordet. Förskolläraren vidareutvecklar frågan om hur många föräldrar 

varje mask har? När hon ställt frågan, svarade de flesta barn att varje mask har två till fyra 

föräldrar var.  

 

- Min mask har två mammor och två pappor, svarade ett barn. 

- Min mask har en mamma, svarade ett annat barn. 

- Min mask har två mammor! Ropade ett barn. 

 

 Pedagogen ber då barnen att rita maskens föräldrar på ena sidan av pappret. När barnen ritat 

färdigt maskens föräldrar på ena sidan av pappret ber förskolläraren barnen att rita vad 

föräldrarna gör under dagarna på andra sidan av pappret.  

 

- Vad gör maskarnas mammor och pappor på dagarna? 

 

Förskolläraren får återigen ett flertal svar från alla barn som deltar i aktiviteten. Pedagogen 

går fram till varje enskilt barn och ritar ett streck mitt på pappret, samt informerar barnet att 

rita antal mammor och pappor på ena sidan av strecket och föräldrarnas sysselsättning på 

andra sidan av strecket. När alla barn ritat färdigt sina teckningar går förskolläraren runt och 

låter varje barn förklara vad de ritat och räkna antalet maskar på teckningen. Den matematiska 

aktiviteten avslutas med att förskolläraren samlar in materialet. 
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	6.5	Kategorischema	över	observationerna.	
	
	
	

Bishops sex 
matematiska  
Aktiviteter	

Förskollärare A 
	

Förskollärare B 
	

Förskollärare C	 Förskollärare D	

Räkna	 Förskolläraren  
räknade antal 
föremål 
tillsammans 
med barnen.	

Förskolläraren  
sorterade och 
räknade konkret 
material 
tillsammans med 
barnen.	

Förskolläraren lät 
barnen räkna 
antal steg i 
dansen och rita 
fler antal av 
bilderna.	

Förskolläraren 
bad barnen rita 
antal  maskar.	

Lokalisera	 Pedagogen bad 
barnen hämta 
föremål från ett 
annat rum. 

	 Förskolläraren lät 
barnen få uppleva 
och orientera sig i 
rummet medans 
de dansade.	

	

Mäta	 	 	 När barnen ritade 
egna bilder till 
dansstegen 
uppmärksammade 
de storlek på visa 
föremål.	

Barnen ritar hur 
många föräldrar 
masken har, samt 
resonerar och 
undersöka kring 
storlek av maskar 
med 
förskolläraren.	

Konstruera	 	 	 Barnen sorterade 
och konstruerade 
dans-stegen med 
bilder på den 
runda mattan.	

	

Leka	 	 Förskolläraren 
utforskade och 
resonerade 
tillsammans med 
barnen om hur 
bilderna skulle 
sorteras.	

Förskolläraren 
bad barnen 
uppfinna och 
resonera och gissa 
vilka danssteg 
som kom på tur i 
dansklippet.	

	

Förklara	 	 	 Förskolläraren 
bad barnen 
förklara hur de 
tänkte när de 
hörde musiken.  
Vilka danssteg 
kopplade barnen 
till musiken? 	

Barnen ger 
förklaringar 
genom att rita 
maskarna på 
konkret material.	
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7. Resultatbeskrivning	av	intervjuerna	
 

Jag har valt att presentera intervjuresultatet genom att utgå ifrån fyra olika kategorier. De fyra 

olika kategorierna har jag valt att namnge till: 

 

1. Pedagogernas barnsyn 

2. Pedagogernas matematiksyn 

3. Materialet 

4. Pedagogernas erfarenheter och syn på didaktik 

 

Jag har valt att dela upp informanternas svar på detta sätt för att tydligare kunna koppla 

resultatet till studiens frågeställningar och syfte.  

 

7.1	Pedagogernas	barnsyn	

I intervjuerna framkom det att pedagogerna ansåg att matematik var lämpligt för alla barn 

oavsett ålder. Förskollärare A påpekade att det är en utmaning att arbeta matematiskt med de 

yngre åldrarna och att det i dessa situationer krävs mer kunskap av pedagogen. Pedagogen 

behöver kunskap om var barnen befinner sig kunskapsmässigt och hur man som pedagog kan 

vidareutveckla deras kunskaper på ett lärorikt och lustfyllt arbetssätt. Förskollärare A utförde 

en matematiskt aktivitet som handlade om lokalisering. I Boken ” Bobbos väska” fanns det 

saker som karaktären i boken plockade upp ur sin väska. Förskollärare A tyckte inte den 

matematiska aktiviteten gick som förväntat, men att den blev bra till slut. Förskollärarens 

tanke med aktiviteten var att varje enskilt barn skulle hämta ett enda föremål i taget, inte att 

varje enskilt barn skulle hämta flera saker av samma föremål. Den matematiska aktiviteten 

gick ut på att barnen skulle ta instruktioner och hämta något föremål ur ett annat rum. 

Pedagogen påpekade att hon hade kunnat göra annorlunda genom att låta barnen gå två och 

två och hämta saker tillsammans.  

 

” Som pedagog gäller det att konkretisera de matematiska aktiviteterna efter barnens olika 

nivåer och möta varje enskild individ på ett lekfullt och lärorikt sätt. Mötet med matematik på 

förskolan ska främja och utveckla barnens nyfikenhet”( Förskollärare A). 

 

Förskollärare B anser även att man måste anpassa sig till barnens nivå och bredda sitt 
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tänkande. Även denna pedagog påpekar att det blir lättare och lättare desto äldre barnen blir. 

Det blir lättare som pedagog att förmedla kunskaper och få en respons via kommunikationen 

med barnen. Förskollärare C ansåg att barn oavsett ålder utforskar matematik dagligen och 

påpekade att det är en skyldighet som pedagoger har att tillgodose varje enskild individ i 

deras matematiska utveckling och lärande. Förskollärare D påpekar att barnen äger matematik 

från födseln.  

 

7.2	Pedagogernas	matematiksyn	

Förskollärare B berättar under intervjun att hon tycker att det är av stor vikt att utmana barnen 

matematiskt genom att sätta på sig ”matematikglasögon”. Matematik finns runt omkring oss i 

vardagen och barn utforskar matematiska problem hela tiden. Genom att erbjuda barnen 

matematiska problem på ett lekfullt och lärorikt sätt redan från tidig ålder, så bygger vi på 

barnens matematiska erfarenheter till det verkliga livet. Förskollärare B framhäver även  

vikten av att utmana barnen matematiskt genom att arbeta och utmana barnen efter Bishops 

matematikdidaktik. 

 

” Genom att använda sig av Bishops matematikdidaktik närmar vi oss förskolans 

styrdokument och kan uppfylla Läroplanens strävandemål för barnen i förskolan genom den  

pedagogiska verksamheten. Genom Bishops matematiska didaktik så lär sig barnen att 

successivt närma sig olika matematiska begrepp som finns i vardagen och närma sig för 

framtiden” (Förskollärare B). 

 

Förskollärare C ansåg att matematiksynen handlar om pedagogens kunskap om det 

matematiska ämnet, hen uttrycker sig på följande sätt: ”vi, pedagoger måste ställa frågor om 

matematik till barnen som kan uppmuntra till reflektion. Matematik är något som finns 

överallt, det gäller upptäcka all matematik som finns i vår vardag tillsammans med barnen. 

Min grundsyn på matematik speglar sig i mina tidigare erfarenheter av ämnet i sig. För 

pedagoger som arbetar på förskolan gäller det att anpassa och vidareutveckla barnens 

kunskaper om matematik, vilket leder till att vi fyller på barnens matematikkunskaper och 

förbereder dem för framtiden”(Förskollärare C).   

 

Även förskollärare D hävdar att Bishops matematiska aktiviteter är ett verktyg för att uppfylla 

de fyra matematiska mål som finns i läroplanen för förskolan. Bishops didaktik används som 
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ett pedagogiskt hjälpmedel till att lära ut matematik på ett lekfullt sätt och att de sex 

matematiska aktiviteterna inte behöver användas i nummerordning utan att man som pedagog 

istället bara plockar ut de matematiska aktiviteter som behövs. 

 

7.3	Materialet	

I varje matematisk aktivitet observerade jag att alla förskollärare som deltog i studien använde 

sig av material i någon form till den matematiska aktiviteten. Materialet bestod av olika 

föremål: en bok, laminerade siffror och bilder, data, Youtube, pennor och papper. Det 

framkom under intervjuerna med förskollärarna att hälften av materialet som användes i den 

matematiska aktiviteten hade prövats vid ett tidigare tillfälle. Det material som inte prövats 

tidigare var:  

- De laminerade siffrorna och bilderna ( användes av förskollärare B i observation ovan). 

Förskollärare B hade själv gjort materialet till sin matematiska aktivitet och hennes tankar var 

att aktiviteten skulle gå ut på att barnen sorterade babblarnas figurer efter färgen på siffrorna 

1-5 och koppla ihop antal babblar till siffrorna. I intervjun med förskollärare B framkom det 

att hon inte uppmärksammat att två av siffrorna var snarlika i sina färger, vilket snabbt 

märktes under aktivitetens gång. Resultatet av den matematiska aktiviteten blev att barnen 

sorterade i en rak linje under siffrorna istället för att sortera figurerna efter antal. Hon påpekar 

att den matematiska aktiviteten inte blev som det var tänkt, men att det blev en annan 

sorteringsaktivitet istället.  

Pedagogens egna reflektioner av den genomförda aktiviteten leder till mer kunskap om vikten 

av att använda ett genomtänkt och utmanande material, barngruppens kompetensnivå och 

hennes egen utveckling i sin egen progression. Förskollärare B avslutar med att berätta om 

hennes eget lärande av denna aktivitet med materialet.  

 

7.4	Pedagogernas	erfarenheter	och	syn	på	didaktik	

I intervjuerna med alla förskollärare framkom det att pedagogens metodiska förmåga grundar 

sig i pedagogens grundsyn och kompetens. Förskollärare C framhäver att didaktik handlar om 

hur pedagogen förmedlar och lär ut kunskap och att användandet av Bishops matematiska 

aktiviteter i praktiken styrs av pedagogens erfarenhet. Hur en pedagog utför en 

matematikdidaktisk aktivitet styrs av pedagogens erfarenheter av yrket, tidigare beprövad 

erfarenhet, tidigare forskning och vilken grundsyn pedagogen har på ämnet i sig. 

Förskollärare D påpekar betydelsen av att didaktikens metodiska förmåga styrs av 
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pedagogens pedagogiska utbildning och förmåga till hur undervisningen ska anpassas efter de 

olika barngrupperna och individuellt till varje enskilt barn. I observationen av förskollärare D 

matematiska aktivitet lade hon stor vikt till att bekräfta varje enskilt barn genom att 

kommunicera om teckningen av maskarna tillsammans med barnen.  

 

” Under denna kommunikation med det enskilda barnet får jag mer kunskaper om det enskilda 

barnets utveckling i det matematiska ämnet och en kunskap om hur jag som pedagog kan 

utmana barnet vidare i lärande processen av matematik ” (Förskollärare D). 

 

8. Analys	av	observationer	och	intervjuer	
 
I analysavsnittet kommer jag att utgå ifrån de fyra kategorierna som berör mina 

forskningsfrågor och syftet med denna undersökning. Dessa fyra kategorier består av 

pedagogens barnsyn, pedagogens kunskapssyn, materialet och pedagogens erfarenheter och 

syn på didaktik. Jag kommer att analysera undersökningsmaterialet med koppling till syftet 

med studien och tidigare forskning, samt koppla analysen till studiens teoretiska 

utgångspunkt, som består av Bishops sex historiska och kulturella matematiska aktiviteter.  

 

8.1	Pedagogernas	barnsyn	

Alla förskollärare i denna studie anser att matematik är ett ämne för alla barn oavsett ålder. 

För att kunna främja barns utveckling och lärande i matematik i barnens olika åldrar, krävs 

det att pedagogen besitter kunskap och erfarenhet av ämnet matematik och barnens utveckling 

i det matematiska ämnet. Camilla Björklund (2012, s.20) påpekar vikten av att uttolka vilka 

matematiska fenomen som uppkommer i barnets vardagliga situationer. Förskollärare B 

påpekar i sin intervju att man som pedagog måste anpassa sin undervisning av matematik till 

barnens olika nivåer och bredda sitt eget tänkande. Även Anna Kärre (2013, s.161) menar att 

man som pedagog ska ge varje enskild individ möjligheter till att utveckla sitt matematiska 

tänkande och samverka för nya matematiska utmaningar och erfarenheter i förskolans praktik. 

Genom observationerna och min teoretiska utgångspunkt använde pedagogerna olika 

matematiska aktiviteter som var anpassade och utmanande för alla barn oavsett ålder. Camilla 

Björklund (2009, s.30) menar att pedagoger som tillämpar matematiska aktiviteter till 

småbarn, måste förstå småbarns lärande av matematik. Vilket pedagogerna under 

observationerna visade kunskap om genom att ändra om den matematiska aktiviteten när den 
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blev för utmanande för barnens matematiska lärande. I läroplanens styrdokument framgår det 

att förskolläraren ska ansvara för varje barns utveckling och lärande efter dess förutsättningar, 

samt att stimulera varje enskilt barns förmåga (Lpfö, 98/2010, s.11).  

 

I och med att pedagogerna anpassar den matematiska undervisningen efter varje enskilt barn 

och dess förutsättningar, finner jag att förskollärarna utför de matematiska aktiviteter ur ett 

perspektiv som i första hand berör barnens utveckling, tidigare lärande och erfarenheter.  

 

8.2 Pedagogernas	matematiksyn	

Enligt förskollärarna som medverkat i denna studie, anser de att matematik finns överallt 

runtomkring oss i vardagen. Förskollärarna anser att man som pedagog måste sätta på sig 

”matematikglasögonen” och erbjuda matematik på ett lustfyllt och lärorikt sätt. Ur min 

synvinkel skulle jag vilja påpeka att pedagogernas matematiksyn grundar sig i tidigare 

erfarenheter. Vilket Kärre (2013, s.159) också påpekar i sin bok, Lekfull matematik i 

förskolan. Författaren beskriver att pedagogernas egna erfarenheter av matematik styr 

synliggörandet av matematik i förskolan. Elisabet Doverborg & Göran Emanuelsson (2008, 

s.11) anser också att pedagogens grundsyn och tänkande om matematik styr framförandet av 

matematik i förskolan.  

 

Förskollärarna utgår ifrån att erbjuda matematiska aktiviteter genom leken på ett stimulerande 

och utvecklande sätt. ”Genom att erbjuda matematiska aktiviteter i leken så öppnar vi upp för 

en kommunikation som berör matematiska begrepp” (Förskollärare B). I en 

doktorsavhandling, Förskolebarns strävanden att kommunicera matematik fördjupar sig 

författaren i förskolans roll i barnens matematiska kommunikation. Syftet med denna studie 

var att beskriva och utforska hur barn i förskolans värld kommunicerar matematik och hur den 

matematiska kommunikationen sker med andra. I resultatet av studien framgår det att barn på 

förskolan kommunicerar matematik med andra barn och pedagoger, vilket medför att 

matematiken i språkandet hela tiden stimuleras (Marita Lundström, 2015). I observationerna 

framgår det tydligt att pedagogerna erbjuder barnen matematiska begrepp via kommunikation, 

samt att barnens kommunicerar matematiska begrepp under och efter den matematiska 

aktiviteten med varandra. 

 

I undersökningen påpekar förskollärarna att användningen av Bishops matematikdidaktik i 
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vardagen på förskolan fungerar som ett pedagogiskt hjälpmedel/verktyg till att uppnå både 

förskolans styrdokument och läroplanens (98/2010) strävandemål och riktlinjer. I en rapport 

från en forskningscirkel framgår det att Bishop (1991) anser att matematik utvecklas genom 

de sex historiska och kulturella matematiska aktiviteter i barnens vardag. Genom att utgå och 

använda sig av dessa sex matematiska aktiviteter i barnens vardag, så får pedagoger en större 

uppfattning och förståelse för vad matematik är och hur den kan förstås av barnen på 

förskolan ( Nordahl 2011,  s.11). 

 

8.3	Materialet	

Jag utförde fyra observationer och syftet med dessa var att få kunskap över hur pedagogerna 

tillämpade Bishops matematiska aktiviteter i praktiken. I varje matematisk aktivitet använde 

förskollärarna sig av något material för att barnen lättare ska kunna ta till sig nya kunskaper i 

den matematiska aktiviteten. Kärre (2013, s.23-24) beskriver vikten av att använda sig av 

material som utmanar och lockar barnen till ett matematiskt tänkande och lärande. Även 

Björklund (2013, s.88) påpekar att materialets tänkbarhet till att utveckla barnets lärande är 

betydande för den matematiska aktiviteten, samt att resonera om matematiska samband.  

 

I en av observationerna blev den matematiska aktiviteten inte som förskolläraren hade tänkt 

sig och materialet var inte beprövat tidigare. Förskollärare B hade utformat materialet själv 

och det bestod av siffror 1-5 och figurer av Babblarna. Den matematiska aktiviteten bestod av 

att barnen skulle sortera ut figurerna under siffrorna som visade samma färg. Barnen sorterade 

figurerna vågrätt under siffrorna istället för att sortera lodrätt under varje siffra. I en 

efterreflektion med förskolläraren påpekade hen om siffrornas snarlika färger, samt att 

materialet skulle ha provats och bearbetats innan den matematiska aktiviteten med 

barngruppen. Björklund (2013, s. 90) påpekar att sortera efter färg är en enklare egenskap att 

utföra för de yngre barnen, samt att det är av stor vikt att man som pedagog använder ett 

korrekt och tydligt material. Författaren menar också att material som används för att stödja, 

stimulera och utveckla ett matematiskt tänkande hos barnet också kan bidra till förvirring hos 

det enskilda barnet. 

 

Förskollärare C använde sig av ett material som bestod av ett dansnummer från Youtube 

(https://youtu.be/uuuNdkIol4c), samt annat material som tillhörde den matematiska 

aktiviteten var bilder, papper och färgpennor. I denna matematiska aktivitet hade 
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förskolläraren låtit barnen välja detta dansnummer från nätet, vilket Björklund (2013, s. 87) 

beskriver att det blir mer intressant för barnen att lära sig ett visst lärandeobjekt om 

förskolläraren tar tillvara på barnens intressen ur barnens perspektiv. I denna matematiska 

aktivitet anser jag att förskolläraren har utgått från barnens intressen och planerat in alla av 

Bishops matematiska aktiviteter i dansnumret som barnen har som ett brinnande intresse varje 

fredag. Utifrån materialets användande i denna genomförda matematiska aktivitet skulle jag 

vilja påstå att förskolläraren sätter ett stort fokus på barnens egna inflytande.  

 

8.4	Pedagogens	erfarenheter	och	syn	på	didaktik	

Eftersom syftet med denna studie var att undersöka hur pedagogerna tillämpar Bishops 

matematiska aktiviteter i praktiken, så har mitt fokus legat på förskollärarnas utövande av de 

matematiska aktiviteterna. Hur gör förskollärarna när de utför sina matematiska aktiviteter? 

Det som framkom i de olika observationerna var att pedagogernas erfarenheter och syn på 

didaktik skilde sig åt på olika sätt. De fyra förskollärarna hade olika erfarenheter och längd av 

yrket som förskollärare, samt mindre kännedom av nya barn på avdelningarna och liten 

erfarenhet av de nya barnens kunnande och erfarenheter av det matematiska ämnet. Dessa 

faktorer märktes av i de fyra observationerna på olika sätt. 

 

I den första observationen med förskollärare A framgick det att barngruppen till stor del var 

ny på avdelningen och att pedagogen inte hade så stor erfarenhet kunskapsmässigt av både 

barngruppens nivå och egen erfarenhet av den matematiska aktiviteten. Dessa fenomen visade 

sig under den matematiska aktivitetens gång. När förskolläraren exempelvis bad barnen hämta 

ett av föremålen som fanns på bilderna i boken hämtade vissa barn ett annat föremål.  

Doverborg et al. (2013, s.76) påpekar att i ett sådant sammanhang är det av stor vikt att 

pedagogens utvecklande förmåga till att kunna interagera och observera barnen i 

lärandesituationer, samt i efterhand kunna reflektera, tolka och dokumentera bort det 

pedagogen observerat i barnens lärande och kunnande. Efter observationen påpekade 

pedagogen att hon hade kunnat utföra den matematiska aktiviteten på ett annat sätt, genom att 

låta barnen hämta föremål två och två. Denna reflektion leder till att barnen i samspel med 

varandra utvecklar sitt lärande. Björklund (2009, s.38) menar att det inte alls behöver ske ett 

lärande i samspelssituationerna med andra barn, även om möjligheten finns. För om lärandet 

ska ske i samspelets situation krävs det att barnen har en gemensam utgångspunkt i själva 

lärandet.  



	 29	

 

Under den andra observationen påpekade förskollärare B misstaget med de snarlika färgerna 

på siffrorna under aktivitetens gång. Pedagogen rättade inte barnen under aktivitetens gång, 

utan märkte att den matematiska aktiviteten ledde till en annan sorteringsövning. Barnen 

påvisade ett stort intresse för denna matematiska aktivitet, vilket ledde till att barnen 

förvärvade sig nya kunskaper i matematik. Björklund (2013, s.106) anser att vid nya 

matematiska aktiviteter och begrepp är det av stor vikt att barnen får utföra den matematiska 

aktiviteten på ett eget sätt som de känner sig bekväma och nöjda med. Vilket förskolläraren 

också gjorde när hon lät barnen utföra den matematiska aktiviteten på deras eget sätt. 

Under den tredje observationen märker förskollärare C att den matematiska aktiviteten blir för 

svår för barngruppen, så hon ändrar om aktiviteten mot slutet. Pedagogen uppmärksammar att 

det blir en för stor utmaning för barnen och att det kan leda till att de tappar intresset för den 

matematiska aktiviteten. Frelin (2012, s.59) menar att pedagogen måste kunna läsa av 

situationen och kunna överväga om lärandesituationen är för svåra för barnen att förstå, samt i 

så fall kunna ändra om aktiviteten. Vilket förskolläraren gjorde genom att låta barnen utföra 

aktiviteten på ett annat sätt. Pedagogens metodiska förmåga visar sig genom hennes tidigare 

kunskap av att arbeta didaktiskt med matematik, hennes beprövade erfarenhet och 

kompetensnivå.  

 

I den fjärde observationen utförde förskolläraren en matematisk aktivitet som berörde barnens 

projekt, som handlade om maskar. I framförandet av denna matematiska aktivitet visade 

förskollärare D sin metodiska förmåga genom att bekräfta varje enskilt barn, sin didaktiska 

förmåga och vikten av att utgå ifrån barnens intressen och behov. Pedagogen började med att 

informera om aktiviteten och barnen ritade därefter olika antal maskar på sitt papper. 

Pedagogen förklarade hur uppgiften skulle framföras på ett tydligt och kommunikativt sätt.  

Doverborg et al.(2013, s.77) menar att pedagogen måste ha bra kunskaper inom själva ämnet 

matematik, samt även inneha goda didaktiska kunskaper så att pedagogen kan använda goda 

lärande situationer tillsammans med barnen.  

	
	
	
	
	
	



	 30	

9. Slutdiskussion	
	
Syftet med min studie har varit att undersöka hur förskollärare använder sig av Bishops sex 

matematiska aktiviteter i praktiken. 

 

• Hur gör pedagogerna när de tillämpar Alan Bishops matematiska aktiviteter i den  

dagliga verksamheten? 

 

• Hur använder förskollärarna Bishops sex matematiska aktiviteter som ett arbetssätt i 

praktiken för att uppnå de fyra matematiska målen i läroplanen? 

 

I min studie finner jag att Alan Bishops sex historiska och kulturella matematiska aktiviteter 

används som ett verktyg för förskollärarna till att uppnå och aktivt arbeta med läroplanens 

(98/2010) fyra matematiska strävandemål. Bishops matematiska aktiviteter används av 

pedagogerna dagligen genom planerade matematiska aktiviteter. Genom mina observationer 

och intervjuer framkommer det tydligt hur förskollärarna använder Bishops sex matematiska 

aktiviteter i den pedagogiska verksamheten genom olika planerade aktiviteter i praktiken.  

Hur förskollärarna arbetar med Bishops sex historiska och kulturella matematiska aktiviteter 

visade sig i deras barnsyn, matematiksyn, vilket material de använde sig av och deras 

metodiska förmåga.  

 

I förskollärarnas barnsyn framkom det att matematik är ett område som är lämpligt för barn i 

alla åldrar, men att förskolläraren behöver mer kunskap om att arbeta matematiskt med de 

yngre barnen. I studien framkom det att pedagogerna ansåg att det var en större utmaning att 

arbeta med matematik med de yngre barnen, eftersom de yngre barnen inte börjat 

kommunicera än. Förskollärarna ansåg även att det var en utmaning med att veta var de yngre 

barnen befann sig i lärandet, samt hur de skulle förmedla matematik efter barnets nivå och 

dess tidigare erfarenheter. Efter undersökningen anser jag precis som Björklund (2009, s.12-

13) att det är i kommunikationen och samspelet mellan barnet och läraren som skapandet av 

ett fortsatt lärande sker. I det stora hela fann jag att förskollärarna som arbetade med de yngre,  

anpassade de matematiska aktiviteterna efter varje enskild individ genom att försöka att 

tillgodose barnen med en matematisk aktivitet som stimulerade deras lärande och utveckling.  

 

I studien framkommer det även att förskollärarnas matematiksyn styr användandet av Bishops 
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sex historiska och kulturella matematiska aktiviteter. I det stora hela ansåg pedagogerna att 

Bishops matematiska aktiviteter användes som ett verktyg och ett arbetssätt till att uppfylla 

läroplanens fyra matematiska strävandemål. I artikeln (Sterner, 2010) föreslår författaren även 

vikten av att använda sig av Bishops sex matematiska aktiviteter i praktiken på förskolan och 

i skolan. Även Helenius et al. (2016, s.25) påpekar att det är av stor vikt att förskollärarna 

använder sig Bishops matematiska aktiviteter som ett verktyg till att både nå de fyra 

matematiska målen i läroplanen (98/2010) och utveckla det matematiska lärandet hos alla 

barn på förskolan. Ur min synvinkel vill jag påstå att förskollärarna i studien använder sig av 

Bishops matematiska aktiviteter som ett arbetssätt och ett verktyg i praktiken på förskolan. 

 

Jag finner även i min studie att materialet har betydelse för användandet av Bishops 

matematiska aktiviteter i den dagliga pedagogiska verksamheten. Förskollärarna påpekade 

vikten av att materialet måste vara lockande, utmanade och beprövat tidigare för barnen, 

vilket också Kärre (2013, s. 23-24) och Björklund (2013, s. 88) anser är av största vikt. Med 

mitt eget kritiska granskande av hur en av förskollärarna använde sig av ett obeprövat 

material, märkte jag att den matematiska aktiviteten ändå fortlöpte som en sorteringsövning. 

Björklund (2013, s. 90) beskriver att materialet antagligen kan stödja barnet i sitt lärande eller 

så kan materialet leda till förvirring för barnet i lärandesituationen.  

 

I undersökningen fann jag att förskollärarnas metodiska förmåga skilde sig åt en del, vilket 

visade sig i deras tidigare erfarenheter, längden som verksam förskollärare, erfarenheter av 

det matematiska ämnet, samt kännedom av barnens erfarenheter och kunnande av didaktisk 

matematik. Ur min synvinkel vill jag påpeka vikten av förskollärarens tidigare kunskaper om 

det matematiska ämnet och undervisande i det matematiska ämnet, vilket också Bäckman 

(2015) framhäver i sin doktorsavhandling, att förskolläraren behöver inneha goda kunskaper 

både i det didaktiska och egna erfarenheter av ämnet matematik. 

 

9.1	Slutsats	
	
I slutsatsen kom jag fram till att de fyra förskollärarna använde sig av Bishops sex 

matematiska aktiviteter som ett verktyg och arbetssätt i praktiken för att uppnå de fyra 

matematiska strävandemål som finns med i läroplanen för förskolan. Förskollärarna utförde 

matematiska aktiviteter på ett lustfyllt och lärorikt sätt tillsammans med barnen på förskolan, 

vilket har en stor betydelse för barnens framtida kunskaper i matematik. Denna undersökning 
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gjordes på två förskolor med fyra förskollärare i samma kommun, vilket betyder att studien 

inte kan generaliseras till hur det verkligen ser ut på alla förskolor. 

	
9.2	Förslag	på	vidare	forskning	

Jag kommer nu ge förslag på vidare forskning och framhäva mina tankar kring min egen 

undersökning. Först kommer jag att citera följande: 

 

” Om ett barn inte förstår det vi lär ut, så kanske vi måste ändra på hur vi pedagoger lär ut 

”(okänd) 

 

Denna studie har lärt mig som blivande förskollärare hur jag kan använda mig av Bishops sex 

historiska och kulturella matematiska aktiviteter i förskolans verksamhet. Genom mina 

intervjuer och observationer med förskollärare som aktivt använder sig av Bishops sex 

matematiska aktiviteter i praktiken, ledde detta till att jag fick en bredare inblick i hur jag 

själv kan använda mig av Bishops sex matematiska aktiviteter som ett arbetssätt och ett 

verktyg i min egen undervisning i förskolans praktik. Mitt förslag på vidare forskning är att 

undersöka hur de yngre barnen tar till sig lärandet och utvecklas genom pedagogernas 

användning av Bishops sex matematiska aktiviteter i den pedagogiska verksamheten. Hur 

visar de yngre barnen att de tagit till sig lärandet utan kommunikation? Jag anser att dessa 

frågeställningar är av stor vikt att forska vidare kring, eftersom grunden för barns lärande av 

matematik läggs i tidig ålder. 
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11.	Bilagor	
	
1.	Intervjuguide		
	
	
 

1. Hur gamla är barnen som du arbetar med på avdelningen? 

 

2. Anser du att matematik är ett ämnesområde som är lämpligt för alla åldrar? 

- Varför anser du att matematik är lämpligt för alla åldrar? 

- Är det lämpligare att konfrontera barnen med matematiska problem efter ett visst 

utvecklingsstadium? 

- Varför är det lämpligare efter ett visst utvecklingsstadium? 

 

3. Hur ser du på Bishops matematiska didaktik?  

- Hur ser du på didaktik i allmänhet? 

 

4. Vad tänker du utföra för matematisk aktivitet? 

 

5. Vad förväntar du dig att få ut av denna matematiska aktivitet? 
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2.	Informationsbrev		
 
Jag är nu inne på sista terminen på min utbildning till förskollärare. Under sista termin ingår 

det i utbildningen att man ska skriva ett examensarbete utifrån en vetenskaplig frågeställning. 

Syftet med mitt examensarbete är att synliggöra pedagogernas användning av Bishops sex 

historiska och kulturella matematiska aktiviteter, samt hur pedagogerna kopplar de 

matematiska aktiviteterna till läroplanens (98/ rev 2016) mål och riktlinjer i matematik.  

 

Jag kommer först att utföra intervjuer på er förskola, samt observera hur du utför en 

matematisk aktivitet. Min plan att spela in intervjuerna och skriva ner intervjusvaren och det 

jag ser dar observationen med penna och papper. Tanken med att spela in intervjuerna är för 

att inte förlora viktig information till studien. Jag kommer att ta stor hänsyn till de 

forskningsetiska principerna. 

De forskningsetiska principerna består av: 

- Första Informationskravet består av att forskar måste informera om syftet till studien, samt 

att det är frivilligt att delta och att informanten när som helst kan avbryta intervjun utan 

förklaring. 

- Den andra principen är samtyckeskravet och innefattar att informanten bekräftar sitt 

deltagande till den som intervjuar. 

- Den tredje principen handlar om konfidentialitetskravet, med denna princip menas att 

forskaren omhändertar uppgifterna från intervjun på ett sekretessbelagt sätt.  

- Den sista principen som jag kommer att informera om är nyttjandekravet. Nyttjandekravet 

innebär att informanten är medveten om att uppgifterna från denna intervju bara används i 

forskningssyfte. 

 

Vid frågor kan ni kontakta mig eller min handledare. 

 

Student                                                                                    Handledare 

Maria Johansson                                                                       Erik Tängerstad 

Mailadress:                                                                               Mailadress: 

Maria16.johansson@student.sh.se                                           erik.tangerstad@sh.se      
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3.	Bishops	sex	matematiska	aktiviteter	
 

 

1. Räkna - Att systematiskt urskilja, jämföra, ordna och utforska mängder av föremål. 

Utforska grundläggande egenskaper hos tal och samband mellan olika tal för att ange 

ordning och antal. Skapa representationer av resultat av undersökningar. Erfara tal med 

konkret material, teckningar, bilder, diagram, ord och andra uttrycksformer samt utveckla 

symboliskt tänkande.  

 

2. Lokalisera - Att uppleva, jämföra och karakterisera egenskaper hos rummet, inomhus, 

utomhus, i planerad miljö och natur. Orientera sig i relation till omgivningen. Utveckla 

sin kroppsuppfattning. Upptäcka och utforska egenskaper hos begrepp och position, 

orientering, riktning, vinkel, proportion och rörelse. Skapa representationer av sig själv 

och omgivningen med konkret material, teckningar, bilder, ord och andra uttrycksformer 

samt utveckla symboliskt tänkande.  

 

3. Mäta - Uppmärksamma och undersöka olika typer av egenskaper hos föremål och 

fenomen, t.ex. storlek, temperatur, längd, bredd, höjd, vikt, volym, hållfasthet och balans. 

Jämföra, ordna, bestämma och uppskatta egenskaper samt se likheter och skillnader. 

Skapa representationer av egenskaper och jämförelser med konkret material, teckningar, 

bilder, ord och andra uttrycksformer.  

 

4. Konstruera - Sortera och karakterisera objekt med tanke på egenskaper som storlek, form, 

mönster och samband. Formge och konstruera former och objekt med olika material. 

Utforska egenskaper hos geometriska objekt som t.ex. cirklar, trianglar och rektanglar. 

Representera konstruktioner med avbildningar, ord och andra uttrycksformer. Resonera 

kring egenskaper, perspektiv och proportioner.  

 

5. Leka - Fantisera, uppfinna, uppleva och engagera sig i lekar med mer eller mindre 

formaliserade regler. Leka tillsammans med andra barn och vuxna. Resonera kring 

förutsättningar, strategier, regler, undantag, chans, risk och gissningar. 

 

6. Förklara - Utforska vägar för att finna förklaringar på egna och andras frågor genom att 

experimentera, testa, föreslå, förutsäga, reflektera, granska, generalisera, argumentera och 
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dra slutsatser. Uppleva, uppmärksamma och resonera om orsak och verkan. Ge 

förklaringar med konkret material, teckningar, bilder, ord och andra uttrycksformer 

( Utbildningsdepartementet, 2010, s.11). 

 

 

 

 

 

	


