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Abstract  

The purpose of this study is to examine the experiences and preferences of preschool teachers 

in Mathematics, and analyze how they apply their visualization of Mathematics in preschool. 

The study aims to examine how the teachers’ own perceptions form their mathematical 

subjectivity and mathematical skills.  

Data collection was done through interviews. Six preschool teachers from two different 

preschools participated in the survey. The teachers spoke about their own mathematical 

experiences in school and talked about their experiences in working with preschool children.  

The results show that the participants have a positive attitude towards preschool mathematics. 

It also shows how their mathematical subjectivity changed over time due to increased 

knowledge and experiences that they create through working with children. Before the 

curriculum was introduced in 1998, the preschool teachers’ understanding of mathematics 

comprise only of children learning to count. With the new curriculum, the preschool teachers 

were able to have the opportunity to develop their understanding about preschool 

mathematics. The participants in this study did. All six preschool teachers in this study 

showed that they have a mathematical awareness with a varying degree in competence 

development depending on the individual’s interests, commitment and experiences.  
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1. Inledning och problemområde 

I denna studie undersöks förskollärares uppfattning och inställning till arbetet med att främjar 

barns matematiska förståelse och kunskaper. För att undersöka pedagogernas interaktion med 

det matematiska tänkandet kommer jag att utföra intervjuer med sex pedagoger på två 

förskolor i två stockholmsförorter. Jag kommer att undersöka hur en förskollärare kan 

utveckla det matematiska tänkandet och hur de upplever sig själv som matematisk samt hur 

man använder sina kunskaper, erfarenheter och förmågor för att utveckla matematisk 

förståelse hos små barn.   

Med begreppet matematisk anses individens relation till matematik. Vi upplever oss alla mer 

eller mindre som matematiska, beroende av olika sammanhang och situationer som visar hur 

mycket matematik vi kan eller inte kan. En vanlig fördom är att man antigen kan matematik 

eller inte. En person som säger: ”Matematik är inte min grej”, definierar sig som inte särskilt 

matematisk. Upplevelsen som en människa har om sin matematiska förmåga bildar en 

personlig matematisk subjektivitet. Hur en förskollärare upplever sig som matematisk kan 

påverka dennes kunskapsutveckling och praktiska arbete med matematik.  

Förskolan i Sverige formar en egen skolform. I läroplanen för förskolan står att pedagogisk 

verksamhet på förskolan bildas av omsorg, fostran och lärande som skapar en helhet som 

syftar på barnens utveckling (Lpfö 98, s. 5). Förskolan lägger grunden för ett livslångt lärande 

och barn som befinner sig i förskoleåldern påbörjar sin personliga och unika progress som 

fortsätter livet ut. Läroplanen utformar 22 mål som förskolan skall sträva att varje barn 

utvecklas efter. Fyra av dem förhåller sig till matematik (Ibid., s.10,11): 

• Utveckla sin förståelse för rum, form, läge och riktning och grundläggande egenskaper hos 

mängder, antal, ordning och talbegrepp samt för mätning, tid och förändring 

• Utveckla sin förmåga att använda matematik för att undersöka, reflektera över och pröva 

olika lösningar av egna och andras problemställningar 

• Utveckla sin förmåga att urskilja, uttrycka, undersöka och använda matematiska begrepp 

och samband mellan begrepp  

• Utveckla sin matematiska förmåga att föra och följa resonemang 

För att barn i förskolan ska kunna utveckla de matematiska förmågorna krävs undervisning av 

kompetenta lärare som innehar kunskap; både teoretisk och praktisk, samt didaktisk förmåga 
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för att främja barnens intresse och utveckling i det matematiska tänkandet och synliggöra 

matematik i lek och vardagliga aktiviteter.  

Denna studie syftar därför till att undersöka vilka föreställningar, positiva eller negativa, om 

matematik som pedagogerna har i sin ägo och som har verkan i det praktiska arbetet i 

interaktioner med barnen.  

2. Bakgrund 

Under denna rubrik redogör jag förskolans matematik utifrån Gelman och Galistels fem 

principer samt Bishops förskolans aktiviteter som inbegriper matematik. Redogörelsen 

avrundas med beskrivning om samband mellan matematik och språk. 

2.1. Matematik på förskolan 

Vad menar man egentligen när man pratar om kunskap i matematik för förskolebarn? 

Innefattar förskolans matematik endast att lära sig räkna och eventuellt lära sig benämna olika 

former som triangel, kvadrat och cirkel? Barnen börjar ofta med räkneramsor men det är bara 

en början av en lång kunskapsresa som väntar på dem i förskole värld.  

2.1.1. Gelman och Galistels fem principer  

Gelman och Galistel är två amerikanska forskare (Löving 2008, s.44) som har sammanfattat 

barns tidiga tal- och räkneuppfattning i fem principer. 

 Abstraktionsprincipen innebär förståelse för vad som kan räknas. I varje mängd föremål är 

det möjligt att bestämma antal. Till exempel hur många barn sitter vid bordet eller hur 

många böcker ligger på en hylla?    

 Ett–till–ett principen gör det möjligt att bilda ett par från två olika mängder. Resultaten 

visar om det finns lika eller olika många föremål i de två mängderna. Barnen skaffar 

förståelse om ett–till-ett principen genom många vardagliga och enkla aktiviteter – att 

para ihop en vante med en hand, en sko med en fot, att dela en bit frukt till varje kompis i 

gruppen, att duka bord osv.  

 Antalkonstans eller principen om godtycklig ordning säger att det inte spelar någon roll i 

vilken ordning man räknar föremål i en mängd; från höger till vänster eller tvärtom, från 

den minsta till den största eller tvärtom; man får samma resultat. Med matematisk 

symboliskt språk uttrycker man principen som a + b = b + a. 
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 Principen om de stabila räkneordens ordning fordrar att man behärskar ordningsföljd men 

även talens namn som barn först och främst lär sig som en räkneramsa – en, två, tre, fyra, 

fem och att para ihop ett räkneord i bestämd ordning med ett föremål. 

 Antal- eller kardinaltalsprincipen innebär förståelse att det sist nämnda räkneordet vid 

varje uppräkning också anger antalet föremål i den mängden som man räknar upp. 

(Löwing 2008, s. 44,45, Sterner & Johansson 2006, s. 72-76)  

De här fem principerna utgör en nödvändig grund för att barn skall kunna bygga upp en 

taluppfattning och lära sig matematik. Det är emellertid inte alla barn som har de fem 

principerna färdigutvecklade när de kommer till skolan och utan dessa förkunskaper har de 

mycket små möjligheter att förstå och abstrahera vad som händer under en matematiklektion. 

(Löving 2008, s. 45). 

Matematik är mycket mer än att bara räkna, men tal-, antal- och sifferuppfattning bildar 

grunden i den tidiga matematiska förståelsen. Detta kunnande utgör en del av läroplanens 

strävande mål (Lpfö 98, s. 10).  

Enligt Gelman och Galistel är de första tre principerna genetisk nedärvda och utvecklas i 

mycket tidig ålder. De anser att det behövs en rik miljö där principerna kan utnyttjas just som 

barn behöver en rik språklig miljö att kunna lära sig modersmål. De sista två principerna 

kräver övning i ett socialt samspel (Löwing 2008, s. 45). 

2.1.2. Bishops matematiska aktiviteter på förskolan 

Barns lärande på förskolan sker genom varierande aktiviteter som lek, skapande, samspel med 

vuxna och andra barn, utforskande och reflekterande över sin handling (Lpfö 98, s.6,7). 

Alan Bishop (1991) systematiserade grundläggande aktiviteteter inom matematik för 

förskolan, vilka utvecklar barns matematiska tänkande och problemlösning. Aktiviteterna är 

delade i sex grupper.  

 Att lära sig räkna inkluderar förståelse och kunskap om siffror, antalsord, tal- och 

räknesystem. Gelman och Galistels fem principer hänger ihop med räkningens aktiviteter 

som Bishop menar är väsentliga för grundläggande matematisk uppfattning. 

 Att undersöka egenskaper hos olika föremål och företeelser genom mätning. Man kan 

mäta vikt, volym, tid, area, jämföra två eller flera föremål eller mäta värde med pengar. 
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 Utveckla matematiskt tänkande och problemlösning genom lek och fantasi i olika 

grupplekar med bollar, pussel, strategilekar eller olika spel med tärning. Rötter för 

matematisk lärande i leken hittar vi hos Friedrich Fröbel (1782-1852) som i Tyskland 

grundade första kindergarten, en plats där barnen skulle utveckla sina förmågor genom 

lek.  

 Utforska, förklara, argumentera, resonera och motivera – barnen uppmuntras att sätta ord 

på sina tankar och dra på logiska slutsatser 

 Att lokalisera – hitta, placera och utveckla rumsuppfattning.  

 Att konstruera, sortera och karakterisera som innefattar skapande och byggkonstruktion 

med former, symmetri och mönster som är delar av konsten och designen.  

Alla dessa aktiviteter bör vara tillgängliga i den vardagliga verksamheten på förskolan. 

Mångfald och variationer ger barn möjlighet att utveckla mångsidigt. I en rik och stimulerade 

miljö där bjuds olika material och aktiviteter har barn möjlighet att ”börja uppfatta matematik 

som något som har med deras värld att göra.” (Doverborg & Pramling Samuelsson 1999, s. 9 

2.1.3. Matematik och språk 

Språk och lärande hänger ihop. Enligt läroplanen ska förskolan ”lägga stor vikt vid att 

stimulera varje barns språkutveckling” (Lpfö 98, s. 7) till och med matematiska begrepp (Ibid. 

s. 10). Vilka begrepp vi brukar benämna som matematiska redogör jag för i denna rubrik 

”För att kunna vara effektiv problemlösare, argumentera och diskutera samt använda effektiva 

huvudräkningsstrategier krävs dock redskap i form av automatiserat talfakta, 

begreppsförståelse och terminologi” (Löwing & Fredriksson 2009, del 1, s. 10).  

Utifrån sociokulturellt perspektiv beskrivs språket som en unik beståndsdel i vår utveckling 

och bildning. Med språket som redskap samlar vi och kommunicera erfarenheter med 

varandra och omvärlden blir meningsfull (Säljö 2010, s. 82). 

Från sin födsel utrycker människor som sociala varelser behov att kommunicera och samspela 

med sin omgivning. Genom interaktion med andra människor, men även med miljön, 

utvecklar barnen sina tankar, språkförmåga, kunskap och erfarenheter av olika slag. Med hjälp 

av språket utvecklar vi våra tankar, fantasier och löser olika problem (Sterner 2006, s. 45). 

Barnen lär sig nya ord dagligen i sina tidiga år. Många begrepp som de utvecklar förståelse 
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för är tätt kopplade med matematik. Två slag av de matematiska begreppen är jämförelseord 

och lägesord.  

 Jämförelseord använder man vid uppskattning och bedömning av storlek, antal, kvantitet, 

vikt, höjd, pris osv. I den matematiska världen beskriver de orden relationer mellan två 

eller flera föremål och urskiljer deras lika och olika egenskaper. De orden är relativa och 

subjektiva och beror på vad vi jämför med (Sterner & Helenius & Wallby 2014, s. 11). Ett 

föremål kan samtidigt vara både större och mindre, tyngre eller lättare beroende på vilka 

föremål som vi jämför med. Därför behöver barnen möta jämförelseord i olika 

sammanhang för att berika innebörden som ligger i de begreppen. De konkreta exemplen 

kan barnen möta i skolan men transformerade i ett symboliskt språk: 5<6<7 eller a<b<c. 

De första jämförelseord som barn lär sig och som kan bilda ett par är: stor-liten, lång-kort och 

högt-lågt. Det första ordet i de ordparen brukar betraktas som positiv eller omarkerat, det 

andra som negativt eller markerat. Man brukar göra en jämförelse med det första eller positiva 

ordet i sådana ordpar. Hur stort är huset där du bor? Förståelse för de positiva orden utvecklar 

barn först – stor, lång, högt, och därefter förståelse för markerade ord (Sterner 2006, 48,49). 

Några av de jämförelseorden som barnen möter i sina vardagliga situationer: 

 Många – fler – flest 

 Mycket – mer – mest 

 Tung – tyngre – tyngst 

(Sterner & Helenius & Wallby 2014, s. 10) (se bilaga 2) 

 Lägesord eller prepositioner är ord som utrycker positionen av något i förhållande till 

något annat. Vad finns på bordet, under bordet, bredvid bordet, framför bordet eller 

bakom bordet?  

Några lägesord som är ständigt närvarande i barnens värld är: i, på, över, under, först, sist, 

efter, upp, ner osv. (Sterner & Helenius & Wallby 2014, s. 11). (se bilaga 3) 

De grundläggande kunskaper som är nödvändiga inom mätning och geometri omfattar 

kunnande och förståelse av jämförelse och lägesord som används för att jämföra massa, area, 

längd, tid och volym samt i orientering i rummet. (Löwing & Fredriksson 2009, del 2, MGF, 

s. 6). 
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Generellt sagt beskriver matematiska begrepp mätbara relationer, likheter, olikheter och 

förändringar mellan föremål, fenomen och företeelser och gör att vardagen blir lättare att 

hantera (Björklund 2013, 14). 

3. Tidigare forskning 

3.1. Kompetenta lärare 

Under de senaste årtiondena har svensk förskola införts som första steget i 

utbildningssystemet. Förskolan har fått en egen nationell läroplan och en ny 

förskollärarutbildning har inletts. Alla dessa förändringar påverkar förskolans praktik, alltså 

det pedagogiska arbetssättet men också synen på barns lärande. På vilket sätt dessa ändringar 

påverkar förskolepedagogik och förskollärarnas kompetens undersöks i forskningsartikeln 

”Preschool teaching in Sweden – a profession in change”, skriven av Sonja Sheridan, Pia 

Williams, Anette Sandberg och Tuula Vuorinen (2011).  

Läroplanen omfattar ett antal mål att sträva efter och riktlinjer om hur förskolans praktik och 

lärande bör organiseras. Men Sonja Sheridan med flera påstår i ovan nämnda studie att medel 

för att uppnå de eftersträvansvärda resultaten saknas. Denna undersökning omfattar 30 

förskolor – 15 från Sveriges två största städer: Stockholm och Göteborg och 15 från 

landsbygden i Mälardalen i Mellansverige – som representerar lärarkompetensen i svenska 

förskolor. Från varje förskola rekryterades en förskollärare som deltagare i semi-strukturerade 

intervjuer. Frågorna fokuserades på lärarnas egna kompetenser och deras interaktion med 

barnen i förhållande till barns lärande, d.v.s. hur man arbetar för att barn ska utveckla sina 

förmågor i förhållande till de övergripande målen i läroplanen. Den kvalitativa analysen syftar 

till att ta reda på vilka kunskaper, kompetenser, attityder och färdigheter förskollärarna har 

och vill utveckla. Lärarkompetens nämndes i artikeln som en av de viktigaste punkterna för 

förskolans kvalitet.    

Begreppet kompetens diskuteras i artikeln. Det finns inte enbart en definition av vad 

kompetens är, men flera forskare i den nämnda studien har enats om att kompetens omfattar 

teoretiska och praktiska kunskaper. Dessa kompletteras med personlighet och unika 

individuella kunskaper och egna värderingar, förståelse och intuition.  

Tre dimensioner av kompetens anses i studien som väsentliga i läraryrket: att veta vad och 

varför (kunskap om förskolepedagogik i förhållande till läroplanens mål), att veta hur (agera i 
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praktiken som kunnig lärare och ledare) samt interaktiva och relationella kompetenser 

(kommunikativa färdigheter, sociala och didaktiska kompetenser). 

Studien visar att förskollärarna har en hierarkisk syn på inlärningens innehåll. Först och 

främst behöver barnen utveckla sin självkänsla och självständighet samt sin sociala förmåga, 

därefter etiska och demokratiska värderingar och sist nämndes utveckling inom olika ämnen 

som språk, matematik och naturvetenskap.  Områden som förskollärarna i studien hävdar att 

de har tillräckliga kunskaper och resurser för att, i verksamheten med barnen, kunna leva upp 

till läroplanens mål är: språkutveckling, social utveckling, etiska frågor, musik, drama och 

skapande. Mer kunskap enligt deltagarna i studien behövs i ämnena språk, matematik, 

vetenskap och teknik. 

Kan en lärare bli kompetent om det fattas teoretisk kunskap om ämnet, detta är en fråga som 

dyker upp utifrån studiens resultat. Att veta vad man undervisar förutsätter bra kunnande om 

ämnet.  I studien påstås att förskoleverksamhetens kvalitet beror på kompetenta lärare. Därför 

blir det intressant att se hur förskollärare ser på förskolematematik och sin kunskap i ämnet.   

3.2. Att bli matematisk 

Hur blir man matematisk? Den frågan utforskas och diskuteras i Anna Palmers (2010) 

avhandling Att bli matematisk – matematisk subjektivitet och genus i lärarutbildningen för de 

yngre åldrarna. Den primära frågan i denna studie är hur man konstruerar matematisk 

subjektivitet som inte är statisk utan snarare ett föränderligt fenomen påverkad av ”sociala 

relationer, lärandeteoretiska och genusrelaterade diskurser, materiella praktiker, tid och rum” 

(Ibid. sammanfattning). 

Relationen till matematik utvecklar man i förhållandet med andra människor (Ibid. s. 17). ”De 

handlingar vi utför, hur vi samtalar med andra och hur andra tilltalar och bemöter oss i 

relation till matematikämnet, har följaktligen stor betydelse för hur matematisk subjektivitet 

konstitueras och upprätthålls.” (Ibid.). Det är särskild viktigt i arbete på förskolan i frågan om 

hur man presenterar matematik till barnen.  Enligt Palmers forskning visar många 

lärarstudenter (med inriktning mot de yngre åldrarna) negativ inställning till utbildning i 

matematik som är problematisk för att ”lärarens matematiska självförtroende… till matematik 

påverkar barns matematiska självförståelse och resultat i matematik (Ibid. s. 19). En lärare 

som själv inte visar intresse för matematik kan inte häller väcka intresse hos barn. 
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Förskollärarnas matematiska subjektivitet spelar därför en stor roll eftersom läraren projicerar 

egna uppfattningar på barnen. 

Med sin attityd och sitt engagemang i ett visst ämne kan en lärare påverka barns perception 

och lust att lära sig detta ämne. Kompetens omfattar även teoretiska kunskaper i ämnet. 

Därför vill jag i min undersökning ta reda på förskollärares matematiska kompetens och 

undersöka förskollärares förhållningssätt till matematik.  

4. Teoretiska utgångspunkter 

Under rubriken Teoretiska utgångspunkter tar jag först och främst upp och presenterar 

kunskap och lärande utifrån det sociokulturella perspektivet och utifrån Läroplanens (Lpfö 

98) beskrivning. Sedan följer en redogörelse för lärares syn på förskolans matematik. 

4.1. Kunskap och lärande 

Kunskap är en väldigt komplex företeelse. Det är omöjligt att beskriva den med ett par korta 

meningar. Processen att skapa kunskaper börjar hos en människa helt omedvetet med det 

första andetaget vid födseln och fortsätter livet ut. Varje levande väsen skapar en unik mängd 

av kunskaper som beror på den sociala och kulturella miljö som en människa lever i samt 

individens tolkning och uppfattning av verkligheten.  

4.1.1. Sociokulturellt perspektiv på kunskap och lärande 

En människa är både en biologisk varelse och en kulturvarelse. Individens utveckling kan 

således studeras från ett biologiskt respektive sociokulturellt perspektiv (Säljö 2011, s. 161). 

Utifrån det sociokulturella perspektivet ställer man interaktionen mellan individ och kollektiv 

i fokus (Säljö 2010, s. 18). Samspel mellan människor sker genom kommunikation som är ett 

av de centrala begreppen i den sociokulturella teorin (Ibid. s.37). ”Det är genom 

kommunikation som individen blir delaktig i kunskaper”, konstaterar Säljö (Ibid. s. 37). Med 

ambition att förstå hur fungerar allt i världen förtolkas (Ibid. s. 66) barn sin omgivning och 

skapar sig nya kunskaper. Kommunikation är därmed länken mellan ”det inre (tänkande) och 

det yttre (interaktion).” (Ibid. s. 68).  

Kunskaper omfattar språklig men även fysisk praktik. Att lära sig skriva, läsa, räkna, spela 

schack eller fotboll omfattar båda former. Regler, information och teorier har språklig 

karaktär, medan själva görandet består av fysiska komponenter (Ibid. s.37). Människor har 

utvecklat en stor rad olika redskap - fysiska som immateriella - med syfte att underlätta 
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interaktion, utveckling och lärande.  De immateriella redskapen kallar Vygotskij för 

psykologiska redskap där språk tar en central plats, följd av symboler, formler, alfabet, 

siffersystem osv. (Säljö 2011, s. 163). Fysiska redskap eller artefakter utvecklar människor för 

att kunna använda i de olika praktikerna (Ibid.). 

Utifrån det sociokulturella perspektivet lär sig barn på förskolan i samspel med andra: vuxna 

och barn men även i interaktion med sin miljö. De två komponenterna – kompetenta lärare 

respektive en lärorik miljö – spelar en väsentlig roll i barns utveckling och kunskapskapande.  

4.1.2. Kunskap i Läroplanen 

Läroplanen (1998, s. 6) definierar fyra olika kunskapsformer: fakta, förståelse, färdigheter och 

förtrogenhet som inte är isolerade utan interagerar med varandra. Kunskaper erövras ”genom 

lek, socialt samspel, utforskande och skapande, men också genom att iaktta, samtala och 

reflektera” (Ibid.). Barnet i detta sammanhang är en aktiv deltagare som agerar i 

kunskapssökandet, antigen som en individ eller i samspel med andra i ett kollektiv.  

Små barns lärande sker till stor grad i leken och det gäller även lärande och förståelse av 

matematiska fenomen. Matematik finns överallt i omgivningen. Barnen tillägnar sig 

matematisk kunskap när de till exempel spelar spel, sjunger, ritar och målar, utforskar 

symboler i sin närmiljö, hoppar, snurrar eller klättrar, diskuterar olika förhållande i en rollek: 

lilla eller stora syster eller både och osv.    

4.2. Förskollärares syn på matematik  

Lärarnas egna attityder och förhållningssätt till matematik har stor betydelse för hur de organiserar och 

genomför undervisningen. Många lärare samarbetar och diskuterar sin undervisning med varandra. De 

kanske söker fördjupad kunskap genom att läsa ämnesdidaktiska och pedagogiska artiklar och böcker. 

Andra lärare i såväl förskola som skola tar för givet vad och hur barnen ska lära och problematiserar inte 

undervisningsmål och den egna undervisningen. Det är ganska självklart att dessa skilda förhållningssätt får 

konsekvenser för hur lärarna utformar sin undervisning. Lärarnas uppfattning om den egna kompetensen i 

matematik har också stor betydelse och även egna erfarenheter av skolmatematiken influerar deras 

undervisning (Ahlberg 2000, s. 10). 

Som citaten visar planerar och genomför pedagoger på förskolan verksamheten utifrån sin 

kunskap och kompetens och de ställer i ordning miljöer som lägger grund för barnens lärande. 

Därför spelar de väsentlig roll i barns lärande och utveckling (Björklund 2012, s. 35). Deras 

egna attityder och syn på matematik speglas i praktiska vardagliga aktiviteter och påverkar 
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barns intresse och lärande. Lärarnas inställningar till matematik har även inverkan på deras 

egen kunskapsnivå och lust att utveckla sitt matematiska kunnande.  

Ahlberg (2000, s. 11) använder begreppet den reflekterande läraren för att beskriva vikten av 

att reflektera i efterhand över sin praktik och ta hänsyn till barnens perspektiv på sitt eget 

lärande. Reflektioner kan även belysa barnens förhållande till matematik vilken står i 

beroendeförhållande till lärarens undervisningssätt men också till miljön på förskolan.  

Enligt Ahlberg kan lärarna på förskolan välja mellan två olika sätt att lyfta fram matematiken 

i verksamheten: att fånga matematiken i vardagen eller att planera matematiska aktiviteter 

(Ibid. s. 17). Det första arbetssättet sker oplanerat. Med matematiska glasögon ser man i 

vardagliga situationer många tillfällen när barnen själva upptäcker matematiska begrepp och 

deras innehåll. Svårigheter med det oplanerade arbetssättet kan vara att nå fram till hela 

gruppen. Det kan lätt hända att barn som inte visar intresse glöms bort (Ibid.) 

Organiserade matematiska aktiviteter ska inte likna skolämnet matematik där barnen har ett 

block och penna framför sig. Lek, skapande och fantasi behöver vara centrala punkter även i 

de organiserade aktiviteterna vilket syftar sig att barnen möter matematiska problem och 

begrepp i förhållande till sin utvecklingsnivå (Ibid. s. 17,18). 

5.  Syfte och frågeställning  

Lärarens inställning och intresse till matematik påverkar deras kompetensnivå och didaktiska 

förmåga som i sin tur inverkar på barns kunskapsutveckling. Hur andra bemöter oss i relation 

till matematik har stor betydelse för vår matematiska identitet (Palmer 2011, s.13). Därför är 

jag intresserad av att ta reda på hur en pedagog på förskolan utvecklar sin matematiska 

subjektivitet som omfattar kompetens i matematisk undervisning och egen inställning 

gentemot matematik för att kunna främja matematiska kunskaper och färdigheter hos varje 

barn. Det blir en ledtråd i denna studie som kompletteras med andra funderingar kring 

inriktningar som pedagoger har i möte med matematiken i förskolan och vilken personlig syn 

på matematik pedagogerna uttrycker. Studien kommer att undersöka följande: 

1. Vilka upplevelser och inställningar om matematik har förskollärarna i sitt 

bagage?  

2. Hur synliggör förskollärarna matematik i vardaglig förskoleverksamhet?  
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6. Metod 

6.1.  Hermeneutik och fenomenografi som forskningsmetoder 

Under denna rubrik skriver jag om två vetenskapsteoretiska begrepp som är väsentliga i min 

studie – hermeneutik och fenomenografi. 

Hermeneutik är en vetenskaplig riktning som har som mål att studera människors liv och 

tillvaro och därför är den relevant för min studie. En hermeneutiskt grundläggande tes innebär 

att ett människoliv går att förstå genom att tolka människans existens och handlingar. Det är 

ett subjektivt arbetssätt därför att de hermeneutiska forskarna ”närmar sig 

forskningsobjektet… utifrån sin egen förförståelse” (Patel och Davidson 2011, s. 29).  Man 

tolkar olika händelser, utsagor eller företeelser utifrån sina egna förståelser och sitt eget 

perspektiv som är bygd på individuella blandningar av kunskaper och erfarenheter. På grund 

av detta är hermeneutik en ungefärlig tolkningslära (Patel & Davidson 2011, s. 28). 

I denna studie används hermeneutisk tillgång vid tolkning av samlade material där språket har 

en väsentlig betydelse. Genom språket som verktyg tolkar man och förstår andra människoliv 

(Ibid. s. 29). Tolkning och slutsatser i studien kommer att vara subjektiva för att jag 

analyserar och diskuterar samlad information utifrån egen förståelse, uppfattning och 

erfarenhet. Resultaten kan inte betraktas som objektivt och neutralt vetande utan de kan 

diskuteras som en del av förskolans problematik som omfattar förskollärarnas kompetens i 

samband med matematiskt lärande och undervisning.  

Hermeneutiskt arbetssätt stöder flera olika kvalitativa vetenskapliga förhållningssätt. Enligt 

min uppfattning är fenomenografi som forskningsansats mest tillämplig för min analys av 

problematiken kring matematik på förskolan. ”Syftet med en fenomengrafisk analys riktas 

mot hur fenomen i omvärlden uppfattas av människor. Begreppet uppfattning är sålunda 

centralt inom fenomenografin.” (Patel och Davidson 2011, s. 32). En tolkning av individuella 

uppfattningar av fenomenet matematik kommer att få en dominerande plats i analysen av min 

undersökning. Min studie undersöker inte hur mycket kunskaper om matematik som lärare har 

i sitt bagage utan hur en pedagog beskriver sig själv som en kompetent lärare, deras syn på 

förskolans matematik och hur dessa uppfattningar påverkar undervisning/lärande i 

verksamheten. 
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6.2. Intervjuer som forskningsmetod  

För att undersöka och besvara mina frågeställningar behövde jag samla information som 

skulle vara grunden för analysen, som bildade svar och ledde till slutsatser om det utforskande 

temat. Metoden för datainsamling i min studie var kvalitativa intervjuer. Ett kvalitativt 

arbetssätt fokuseras på tolkande analyser av datainsamlingen (Patel och Davidson 2011, s. 14) 

Kvalitativa intervjuer syftar till ”att upptäcka och identifiera egenskaper och beskaffenheten 

hos något, t.ex. den intervjuades livsvärld eller uppfattningar om något fenomen.” (Patel och 

Davidson 2011, s. 82). Matematiken på förskolan går att identifiera som ett fenomen. 

Uppfattning och erfarenhet av fenomenet är individuellt beroende på interaktionen som en 

person har haft med matematiska företeelser genom hela sitt liv. Intervjuerna var ett verktyg 

för att samla information om olika inställningar kring matematiskt arbete i förskolan. 

En kvalitativ intervju innehåller för det mesta öppna frågor om ett specifikt tema och 

intervjupersonen utformar svar på de frågorna helt fritt. För en kvalitativ intervju är det inte 

nödvändigt att forskaren formulerar frågor innan intervjun genomförs. I så fall har intervjun 

form av ett samtal (Ibid. s., 82). Jag förberedde de huvudfrågorna som jag menade var viktiga 

i undersökningen och analysen av resultaten. I detta sammanhang – intervjuguiden och fria 

svar – handlar det om semistrukturerade intervjuer. (Ibid.) 

I min studie var jag intresserad av att undersöka pedagogernas upplevelser och deras 

resonerande tankar runt valda teman och hur de personligen förhöll sig till matematiken som i 

sin tur påverkade deras arbetssätt och didaktiska kompetenser. Därför valde jag intervju som 

metod, som genom en personlig kontakt tillät att huvudfrågorna kompletterades med andra 

uppföljningsfrågor för att få en bredare bild och tillräckligt med material för en kvalitativ 

analys. Att använda en kvantitativ datainsamlingsmetod som en enkät skulle istället begränsa 

informationsmängden och de reflekterande förklaringar på ställda frågor som jag ansåg vara 

viktiga för analysen i min studie. Därför uteslöt jag denna metod från min studie.  

Jag planerade att intervjua sex förskollärare i olika åldrar och med olika lång erfarenhet i 

pedagogiskt arbete med förskolebarn. Förutom förskollärare arbetar på förskolan även 

barnskötare, som genom sin utbildning och praktiskt arbete med barn samlar oerhört mycket 

skicklighet och erfarenhet. Jag bestämde mig att begränsa min undersökning enbart på 

förskollärare. Enligt läroplanen det är förskollärare som är ansvariga för att lärande på 

förskolan sker (Lpfö 98, s. 11). 
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6.3. Validitet och reliabilitet 

Validitet betyder att man vet vad man ska undersöka – undersöka endast det som är tänkt att 

undersökas (Patel & Davidson 2011, s. 102). Detta vägledde mig när jag sammanställde 

intervjufrågorna. Min tanke var att frågorna blir tydliga och raka i anknytning med denna 

studies syfte och frågeställningar.  

I en kvalitativ undersökning har begreppen validitet och reliabilitet inte samma innebörd som 

i kvantitativ forskning (Patel & Davidson 2011, s. 105). En kvalitativ undersökning omfattar 

inte mätbara variabler. Validitet i en kvalitativ studie omfattar hela forskningsprocessen som 

består av ”att upptäcka företeelser, att tolka och förstå innebörden av livsvärlden, att beskriva 

uppfattningar eller en kultur.” (Ibid.). Förutom datainsamling inbegriper validitet i en 

kvalitativ forskning även analys av samlade material.  

Eftersom jag hade tidsbegränsning valde jag att kontakta endast två förskolor. Jag gjorde 

medveten val och intervjuade förskollärare från olika avdelningar med olika lång erfarenhet 

av arbete med förskolebarn för att ändå få spridning av uppfattning. Samlade data 

transkriberades ordagrant. Intervjuerna var mellan 15 och 28 minuter långa. Samanlagt 

spelade jag in 2 timmar och 36 sekunder. Analysen av informanternas svar kopplades med 

valda teoretiska begrepp. Utifrån samlade data går det inte att generalisera hur förskollärare 

allmänt arbetar med eller uppfattar matematik på förskolan. Analysen kan ändå ge en 

indikation på hur individens uppfattning om sin förskollärares roll gällande matematik 

påverkar praktiskt arbete.  

Reliabilitet handlar om att en undersökning blir tillförlitlig (Ibid. s. 104).  Min undersökning 

består av sex intervjuer som var inspelade och noggrant transkriberade. Jag ifrågasätter inte 

trovärdigheten i deltagarnas utsagor. En del intervjufrågor inkluderar deltagarnas förflutna 

och jag är medveten att man inte håller i minnet alla detaljer bakåt i tiden.  

6.4. Etiska överväganden 

Enligt Vetenskapsrådet (2002) finns fyra forskningsetiska principer och några 

rekommendationer som alla forskare inom humanistisk-samhällsvetenskap behöver ta reda på 

och inbegripa i sina undersökningar. De fyra kraven är: 

1. Informationskravet – informera alla forskningsdeltagare om deras uppgift och syfte med 

studien. I mitt arbete betyder det att jag informerar intervjupersonerna om 
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undersökningssyftet och vilka villkor som gäller i en kvalitativ intervju d.v.s. att deltagande i 

en forskningsintervju är frivilligt och att intervjupersonen har rätt att avbryta sin medverkan. 

Deltagarna behöver även veta att samlade data kommer att användas endast i forskningssyfte i 

just denna studie. Jag informerar deltagarna om mitt namn och att studien är ett 

examensarbete. All denna information får deltagarna i förhand (Vetenskapsrådet 2002, s. 7). 

2. Samtyckeskravet – Deltagarna eller intervjupersonerna i min studie bestämmer själv över 

sin medverkan. Jag ska intervjua vuxna, myndiga människor så det räcker med deras 

samtycke. Om man vill intervjuer eller observera barn på en förskola behöver man dessutom 

inhämta samtycke från föräldrar/vårdnadshavare. Intervjudeltagarna har rätt att avbryta sin 

medverkan utan påtryckning eller negativa följder för dem. De kan även bestämma om 

intervjuvillkor som till exempel hur länge de ska delta i undersökningen (Ibid. s., 9,10).  

3. Konfidentialitetskravet handlar om offentlighet och sekretess. Jag tänker inte använda 

intervjupersonernas namn i studien och inte heller nämna på vilka förskolor de arbetar. 

Deltagarna i min studie bestämmer själva om jag kan nämna deras ålder och hur många år de 

arbetat med barn. Jag tänker förvara all datainsamling på ett tryggt sätt utan möjlighet att 

obehöriga tar del av den (Ibid. s. 12). 

4. Nyttjandekravet – uppgifter om intervjuade personer insamlade för forskningsändamål får 

inte användas i andra syften (Ibid. s. 14). Jag kommer att informera intervjudeltagarna om att 

min färdiga studie blir publicerad på DIVA-portalen och att en papperskopia blir arkiverad på 

Södertörns högskolas bibliotek. 

7. Resultat och analys 

Sex förskollärare deltog i denna undersökning. De arbetar på två olika förskolor som ligger i 

två stockholmsförorter. Från varje förskola intervjuerades tre förskollärare. I detta avsnitt 

presenterar jag resultat av de sex intervjuerna gjorda på förskollärarnas arbetsplats. På den 

första förskolan gjorde jag alla tre intervjuer samma dag. Den andra förskolan besökte jag två 

gånger för att göra alla tre intervjuer. Alla sex intervjuade personer är kvinnor i olika ålder 

och med olika lång erfarenhet på förskolan. Två förskollärare arbetar med barn i ålder 1 till 3 

och de andra arbetar med barn i ålder 3 till 5 år. 

Tabell 1 – Förskollärarnas uppgifter 

Förskollärare 1 2 3 4 5 6 

yrkeserfarenhet 30 år 20 år 20 år 41 år 2,5 år 35 år 
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Examensår Tidigt på 

80-talet 

2013 1996 1982 2014 Mitten av 

80-talet 

 

7.1. Förskollärarnas upplevelse av matematik genom skolgång 

Personer som deltog i undersökningen har olika minnen om sin egen skolutbildning i 

matematik.  

Det var inte mitt huvudämne men jag hade inte så svårt med grundläggande matematik i alla fall 

som lär sig fram till högstadiet. (Förskollärare 4). 

Första klassen blev det lätt men sen ju äldre man blev det var svårare. Det var spännande men 

det var svårt. Matte är roligt om man kan. Man jobbar ju mycket för att förstå. (Förskollärare 

6). 

När jag gick i skolan då räknade man ju på papper och penna, så man räknade – det är mitt 

minne av matematik. (Förskollärare 1) 

Jag alltid tyckte om matte. Jag är en mattemänniska. Jag tyckte det var roligt i skolan. Nästan 

hela tiden hade jag lätt för matte. (Förskollärare 2). 

När jag gick i skolan tyckte jag att matte var jätteroligt. Det var ett av mina favoritämnen genom 

hela grundskolan. Fortfarande tycker jag att matte som ämne är kul men på det lite enklare 

planet, inte avancerat. I gymnasiet börjar matte bli mer avancerat och nånstans på vägen falnade 

mitt intresse, det var lite för svårt och jag tyckte jag fick inte riktigt hjälp som jag behövde. 

(Förskollärare 3). 

Oavsett om förskollärarna beskriver sig som ”mattemänniska” eller ”matte var inte mitt 

huvudämne” är deras minnen av matematik i skolan ganska positiv. Matematik är roligt så 

länge man förstår men börjar bli mindre rolig och spännande om man kämpar med att hänga 

med olika matematiska problematik. Gränsen mellan lätt och enkel matematik och svårt och 

avancerad varierar från individ till individ. Förskollärarna i denna studie har individuella 

uppfattningar utifrån sina egna erfarenheter om vad gränsen mellan lätt och svår matematik 

ligger. En förskollärare upplever sina svårigheter med matematik redan i årskurs två, för de 

andra börjar problemen i högstadiet eller i gymnasiet. I alla fall uppfattning om matematik 

och svårigheter med den bär man med sig genom livet och detta minne påverkar och formar 

förskollärarna i deras arbete med matematik på förskolan, som i sin tur har effekt på barnen 

som man arbetar med.  
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Förskolläraren 3 har även i minnet sina lärare i matematik och enligt hennes perception har 

lärare en stor betydelse för ämnets förståelse.  

En kunnig och kompetent lärare behöver se barns behov och vara beredd att hjälpa till. 

Barnen känner även om läraren själv är intresserad av ämnet som undervisas vilken kan väcka 

intresse hos barn. Palmer (2010, s. 19) konstaterar ”att lärarens matematiska självförtroende 

och inställning till matematik påverkar barns matematiska självförståelse och resultat i 

matematik”. 

Barns utveckling sker i möte med engagerade och lyhörda lärare som väcker deras intresse 

och bryr sig om (Doverborg & Pramling Samuelsson 1999, s. 8,12). Interaktion med lärare i 

skolan kan hos barn utveckla antingen intresse eller ointresse för ett visst ämne - i detta fall 

för matematik. 

Matematik är rolig i början, tycker många barn och vuxna även förskollärarna i denna studie. 

Ju mer avancerad matematik desto färre blir fascinerande och man tappar lättare intresset. Det 

blir lättare med en kompetent lärare. Lärarens förhållningssätt till matematik kan inspirera 

barn och ha stor betydelse i deras utveckling av matematiska förmågor (Björklund 2013, 55).  

I sin avhandling menar Anna Palmer (2010, s. 17) att bemötande i relation till matematiken 

har stor betydelse för hur matematisk subjektivitet skapas och upplevs. Hur barn blir bemötta 

av sina lärare i matematik och vilka intressen för ämnet läraren själv visar har stor betydelse 

om vilken bild av sig själv som matematiskt subjekt barnen bildar. Enligt Palmer (Ibid. s. 17) 

är det även andra aktörer som medskapar matematisk subjektivitet: handling, språk, kultur, 

miljö, medier, känslor, olika teorier om lärande och kunskap som dominerar i samhället osv. 

Det är i enlighet med det sociokulturella perspektivet. Individens interaktion med allt som 

finns i omgivningen bildar självbild av ett subjekt.  

7.1.1. Matematik i förskollärarprogram 

Två av de sex deltagarna hade en kurs i matematik när de studerade förskolärarprogrammet 

men det var inte fokus på förskolans matematik. Den ena förskolläraren (förskollärare 2) hade 

i programmet en kurs i avancerad matematik, enligt hennes egen uppfattning var det 

matematik på gymnasienivå. Vad syftet var med denna kurs visste hon inte. Det var en svår 

kurs och flera av hennes kollegor hoppade av från utbildningen på grund av matematik.  Den 

andra förskolläraren (förskollärare 5) studerade ett kombinerat program – förskollärare och 
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lärare till årskurs 1-3. Hon läste bara en kurs i matematik som var inriktad mot lågstadiet i 

grundskolan.  

Ingen av de sex intervjuade förskollärarna hade i sitt förskollärarprogram på högskolan en 

enda kurs som gav kunskaper om matematik inom förskolan.  

Enligt Palmers forskning visar många studenter i lärarutbildningens inriktningar mot de yngre 

barnen ”ett bristande intresse för matematikämnet” (2010, s. 19). Fram till 2005 var det även 

möjligt att undvika matematik i sin lärarutbildning. Men detta år beslutade den svenska 

regeringen att en tioveckorsskurs i alla lärarutbildningar mot de yngre barnen blev 

obligatorisk (Ibid, s. 27). 

Deltagarna i denna studie som studerade förskollärarprogrammet på 80- och 90- talet 

studerade inte alls matematik. Palmer förklarar att det hänger ihop med att matematik inte är 

en del av yrkesidentitet hos lärare för yngre barn (2010, s.31). Även i dag, enligt Palmers 

uppfattning, är förväntningarna på dessa lärare låga gällande undervisning i matematik (Ibid. 

s. 31). 

7.1.2. Fortbildning 

Man vet att matematik finns överallt men med kunskap ser man vad den är. (Förskollärare 3). 

Förskollärarna i studien är medvetna att den matematiska grund man själv har fått i sin 

utbildning inte är tillräcklig för ett kvalitativt arbete med matematik på förskolan.    

Alla tre förskollärare på den första förskolan hade fått möjlighet att vidareutveckla sin 

kunskap i matematik genom en workshop som de hade på sin arbetsplats. Workshopen 

handlande om Bishops matematiska aktiviteter. De tre förskollärarna nämnde även kurser och 

föreläsningar med tema matematik som de på olika sätt fortbildade sig i. Förskollärare 2 

tycker att hon har lärt sig mer i praktiken än i skolan eftersom hon förut arbetade med kunniga 

kollegor som hade mycket erfarenhet om matematik på förskolan och som tyckte att arbete 

med matematik var roligt. Två förskollärare (förskollärarna 5 och 6) på den andra förskolan 

hade inte fått någon fortbildning alls i matematik efter examen. Den tredje förskolläraren 

(förskollärare 4) på den förskolan gick på en kurs som hon själv beskriver som ”en 

ögonöppnare”. Det var en kurs som tillkommit efter att förskolan hade fått sin Läroplan 1998. 

Läraren på den kursen förklarade bland annat teorin om en till en princip och även sortering 

och klassificering som en del av tidigt matematiskt kunnandet.  
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På båda förskolor finns en bokhylla med bland annat böcker om matematik för små barn. 

Sedan matematik blev ett obligatoriskt ämne i all lärarutbildning för yngre barn och sedan 

Läroplanen för förskolan kom (1998) har antalet fortbildningskurser ökat, och även utbud av 

böcker om matematik (Palmer 2010, s. 27). Möjligheten har även ökat för lärarna att 

konstituera sig själv som ett matematiskt subjekt (Ibid. s. 27). Matematisk subjektivitet är inte 

ett statiskt tillstånd (Palmer 2011, s. 13) utan är en föränderlig upplevelse bunden av 

sammanhang och interaktion med omgivningen (Ibid s. 13). Att det stämmer ser jag utifrån 

förskollärarnas utsagor. Innan läroplanen tillkom var medvetenhet om förskolans matematik 

inte utvecklad. Matematik kopplades mest samman med räkning. Läroplanen gav nya 

utmaningar för egen successiv utveckling inom områden som skulle visa resultat i praktiken. 

Förståelsen för förskolematematik har deltagarna fått genom olika kurser, föreläsningar och 

litteratur. Några av de kurserna var planerade för alla pedagoger som arbetar på förskolan och 

resten skedde på eget initiativ. Tillgång till utveckling och nya kunskaper har alla deltagarna i 

denna studie, men eget intresse och engagemang spelar en stor roll för hur mycket man 

utvecklar sin matematiska subjektivitet. 

Enligt de resultat som jag har fått har fem av de sex förskollärarna utvecklat sitt matematiska 

kunnande efter sin utbildning. Det gjorde de i praktiskt arbete och genom fortbildning. 

Läroplanens tillkommande gav dem en ny syn på små barns lärande och utveckling. 

Förskollärare 6 examinerades för två år sedan och har inte fått någon fortbildning i matematik 

än.  

7.2.  Matematik i arbete med förskolebarn 

”Jag reflekterade inte mycket över matematik till början. Självklart att man räknade saker med barnen, det 

gjorde man ju och alltid man pratat om färger och former, det gjorde jag även på den tiden och att man 

sorterade och såna saker men man reflekterade inte över att det var matematik”. (Förskollärare 4). 

”Matematik på förskolan innan läroplanen – då kopplade man matematik med att räkna, om vi säger så, men 

det innehöll inte mer än att räkna. Det tänkte jag inte då. Hur kom matematik inne? Det kommit successivt 

och med senaste läroplanen har absolut matte kommit… Mönster – det är ganska nytt för mig – mönster är 

matematik (skratt)”. (Förskollärare 1). 

”Visst det är så mycket matematik det vi gör, bara om vi sätter oss i samlingen och räknar om alla är där 

eller sitter i en ring.” (Förskollärare 2). 

Fem förskollärare har erfarenhet i arbete på förskolan innan Läroplan för förskolan (1998)  

kom. De ger samma svar om att deras syn på matematik på förskolan förändrades sedan dess. 
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Innan Läroplans tid (Ibid.) var fokus på förskolan gällande matematik på att räkna och 

eventuellt att urskilja olika former, enligt deltagarnas uppfattning.   

Hur är det idag? Alla deltagare är enade om att matematiken som fenomen finns överallt men 

förståelse om detta ”det kommer ju på vägen” (Förskollärare 1). Kunskap om matematik som 

finns överallt skaffade deltagarna successivt. Utbildningen som man får i skolan är bara ett 

första steg i kompetensutvecklingen. Vidare utbildning, erfarenhet som man får i praktiken 

och eget engagemang spelar en viktig roll i förskollärarnas professionella utveckling.   

7.2.1. Matematik i vardagliga situationer och planerade aktiviteter 

Med matematisk kunskap kan man synliggöra matematik i många vardagliga situationer. Här 

sammanställer jag alla matematiska företeelser utifrån vad deltagarna har nämnt i sin 

beskrivning av vardaglig matematik: 

- Att räkna, sortera, klassificera, se skillnad 

- Former, mönster, tid, placering 

- Jämförelseord: mer och mindre, tung och tyngre, liten, stor, störst 

- Olika matematiska begrepp: en hel, halv, fjärdedel, hur många, nära, lång bort, 

mittemellan 

- Sång och räkneramsor 

- Matte i bygghörna, på gården (små och stora spadar), i skogen (långa och korta pinnar, 

sätta de i ordning) 

- Dukning och matsituationer, fruktstund, samling, påklädning 

- Dans – dansa nära, långt bort, ner och högt upp; rumsuppfattning  

- Läsa böcker som har med matematik att göra 

- Barnen i gruppen – att gå hand i hand, eller bakom varandra 

- Lera – göra små och stora bollar eller korta och långa maskar eller ormar  

- Pussel och spel  

Deltagarna nämnde att matematik inte bara är att räkna, men aktiviteter med räkning kommer 

alltid först när de pratar om matematikens grund.  

Bishop lyfter fram sex aktiviteter som han menar är viktiga för barns matematiska utveckling. 

I relation till hur förskollärarna i studien svarar ser jag att de aktiviteter som förskollärarna 

lyfter fram – som matematiska aktiviteter i verksamheten – passar väl in på fem av Bishops 

punkter.  
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Förskollärarna arbetar med den konkreta matematiken. Problemlösningar som grund för 

abstrakt matematiskt tänkande beskriver deltagarna inte som en del av vardagliga 

matematiska aktiviteter. 

Matematiska aktiviteter planeras inte regelbundet i grupperna där intervjuade förskollärare 

arbetar. En planerad matematisk aktivitet sker oftast i samlingen och syftar till för att räkna, 

sortera eller urskilja former. Tre förskollärare (1, 3 och 6) nämnde skogen som pedagogisk 

miljö. Förskollärarna 1 och 3 planerar matematiska aktiviteter respektive uppdrag i skogen. 

Aktiviteter i skogen sker oftast med hjälp av kottar och pinnar. Det är material som barn 

själva tycker mest om. 

Samling, då planerar jag en mattegrej, sortera eller räkna (förskollärare 1). 

Jag kan planera också men oftast är de spontana (förskollärare 2). 

I mitt arbetslag – vi pratar ju inte om matematik just nu. Vi är mer på andra område – språket – 

det blir inte mycket matematik – känner jag (förskollärare 5). 

Pedagoger på förskolan är medskapare av barnens kunnande. En pedagog kan vara före, 

bredvid eller efter barnen i deras utveckling och kunskapssökande dvs. förmedla kunskap eller 

vecka intresse, utforska tillsammans med barn eller följa barns utveckling genom att planera 

aktiviteter utifrån barns intresse.  Förskollärarna som planerar matematisk undervisning i 

samling befinner sig före barnen i denna process och sådant lärandesätt planeras inte 

regelbundet. Enligt de resultat som jag har fått är det samlingen och aktiviteterna i skogen 

som är planerade av pedagogerna. Till största delen sker matematiskt lärande i de spontana 

situationerna. I oplanerade aktiviteter observerar pedagoger barns handlingar och intressen 

och hjälper dem att skapa kunskap utifrån detta. I dessa fall säger man att pedagoger följer 

barnen och ger stöd i lärandeprocesser som sker i spontana aktiviteter. Resultaten visar att 

deltagarna i studien oftast går efter barnen och använder i undervisningen de situationer som 

barnen själva skapar.  

7.2.2. Matematik och skapande 

Det är inte första jag tänker på men absolut det finns matematik i det. (Förskollärare 1). 

Skapande är inte det som jag är bäst på men i ateljé skapar barn med olika form och material, 

färg – det finns säkert mycket mer – men det är som vi gör mest. (Förskollärare 2). 
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Absolut om man vet hur... skapa olika former. (Förskollärare 5). 

Att synliggöra matematik i skapande är inte så vanligt för deltagarna i denna studie. Följande 

benämnde de som matematik i skapandet: att räkna penslar, måla mönster, prickar, att fylla 

hela pappret med färg, rita litet, skapa med lera. 

Endast en deltagare visade sig ha erfarenhet av arbete med matematik och skapande. 

Förskolläraren 3 berättar om ansiktsprojektet som de arbetade med förra året. Barnen ritade 

sitt eget porträtt. Det är mycket matematik när man ritar ansikte och tänker hur man ska 

placera ögon, näsan, munnen och öronen. Sitter näsan ovanför eller under ögonen? Hur ska 

man placera munnen och öron, framme eller på sidan? De gjorde även en ansiktsbild i skogen 

med material som barnen hittade själva: pinnar, stenar, mossa, ekollon osv. Pedagogerna var 

medvetna om att även symmetri ingår i matematisk kunskap. Barnen fick en halv bild av sitt 

ansikte och fick uppdrag att rita andra halvan och på så sätt uppleva symmetri. I projektet fick 

barnen utforska och uppleva följande matematiska begrepp: avstånd, storlek, längd, antal, 

former, nyanser, likheter och olikheter och variationer. De begreppen hade de på 

dokumentationsväggen tillsammans med barns täckningar.  

Enligt studiens resultat visade en av de sex förskollärarna som deltar i studien intresse för ett 

interdisciplinärt arbetssätt i matematiskt lärande. De andra fem tänker fortfarande mot ett 

traditionellt arbetssätt där matematik och de estetiska utrycksformerna hålls isär. Det är 

fortfarande ett traditionellt arbetssätt som dominerar i deltagarnas tankar som förutsätter 

undervisningen antigen i matematik eller i konstnärlig skapande.  Deltagarna är medvetna om 

att ett interdisciplinärt arbetssätt är möjligt, det vill säga att koppla samman matematik och 

skapande, men enligt deras utsagor fattas kunskap och erfarenhet om hur man kan göra det.  

Interdisciplinär estetisk undervisning är begrepp som Palmer (2010, s 39) använder för att 

beskriva lärande i matematik som är integrerad med estetiska ämnen såsom bild, musik eller 

dans. Det är ett arbetssätt som förskollärare 3 använder i ansiktsprojektet.  Barnen lär sig 

matematik genom estetiska uttrycksmedel som väcker intresse och öppnar möjligheter för nya 

idéer om matematisk undervisning. Detta arbetssätt kan vara ett alternativ till den traditionella 

undervisningen. Genom interdisciplinär estetisk undervisning får barnen samtidigt aktivera 

rationellt tänkande och praktisk estetisk övning (Ibid. s. 40). 
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7.2.3. Matematik och miljö 

Deltagarna ger liknande svar om att miljön spelar en viktig roll i barns utveckling på 

förskolan och de nämnde ett rikt utbud av tillgängliga material som det viktigaste.  

Två deltagare (förskollärare 3 och 6) ser på pedagogisk miljö från en annan vinkel. Det är 

pedagoger som skapar miljöns betydelse, påpekar de två förskollärarna.  

Det viktigaste är pedagoger som miljö, tycker jag. Det är vi som erbjuder barnen att de får syn 

på matte och sedan förstås att det ska finnas material – men det är vi med orden också. Vi är 

barnens viktigaste miljö på alla sätt – språkligt, matte, allt. Utan oss vem gör miljö? Det är vi 

som gör konkret miljö till barnen. (Förskollärare 6). 

Man skulle inte tänka att bara om man har olika material som är matematisk till exempel: 

timglas, kameler i olika storlek, magneterna i olika form, sådana olika material. Man får ju inte 

luta sig tillbaka och tänka: nu har vi material framme eller vi har matematisk hörna så kan barn 

matematik. Det fungerar ju liksom inte. Utan man behöver vara med som pedagog också och 

tänka tillsammans med barn kring material: hur kan man använda dem på olika sätt och så. 

Varför finns vi på förskolan? Eller varför finns förskolan? Material! Men det har man hemma. 

Vad är vits med att gå på förskolan? Vi är utbildade att jobba pedagogiskt med barn. Vi måste 

hitta olika vägar till olika barn. Jätteviktigt hur använder vi materialen. (Förskollärare 3). 

Deltagarna i studien är medvetna om att en rik miljö stimulerar barns utveckling och väcker 

deras intresse och nyfikenhet. Förskollärarna 3 och 6 resonerar djupare om miljöns betydelse 

som de knyter till pedagogernas roller i barns utveckling och lärande. De har en bredare bild 

av hur barn skapar sig kunskap från sin omgivning. Det förutsätter ibland att introducera 

material för barnen eller att utforska tillsammans med dem, att sätta ord på saker, fenomen 

eller görandet eller att observera hur barnen reagerar eller på vilket sätt de samspelar med det 

tillgängliga materialet. Deltagarna 3 och 6 ser på miljön som ett verktyg som pedagoger kan 

använda i sin undervisning. Just i samspelet med pedagoger utvecklar barn den matematiska 

medvetenheten.  

Ett rikt utbud av material som stimulerar barns intresse och nyfikenhet är nödvändigt på 

förskolan. Materialet behöver vara tillgängligt så att barn kan ta för sig själva. Miljön som 

lockar matematisk tänkande underlättar barns lärande men också lärares arbete. Därmed är 

miljö i sig själv endast ett hjälpmedel i lärande och kunskapsskapande. Björklund (2013) är på 

samma spår när hon säger att matematiken inte sitter i materialen. Matematiken är abstrakta 

relationer mellan objekt och fenomen (s. 85). Bara kontakt med matematiska material 
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förutsätter inte att barn ska lära sig om olika matematiska fenomen. Det är lärarens roll att 

fånga barns intresse och hjälpa dem att se matematiken i sin lek och handling. Kompetenta 

lärarna synliggör de matematiska relationer som Björklund skriver om som förutsätter 

matematiska och didaktiska kunnandet.   

7.2.4. Matematik och språk 

Intervjufrågorna för denna studie innehåller inte en konkret fråga om vilken roll språket spelar 

i barns lärande och utveckling inom matematiskt område men en deltagare påpekade på 

språket som väsentlig aspekt i barns matematiska förståelse.  

Det blir inte matematik utan språk. Barnen kan hålla på jättemycket med matematik men om det 

inte finns vuxna som sätter ord på det som de gör då blir inget. Då får man inte förståelsen. 

(Förskollärare 4). 

Indirekt beskriver förskollärare 4 lärande i matematik utifrån socio-kulturellt perspektiv med 

språket som det viktigaste redskapet. Lärande förutsätter kommunikation, det vill säga 

språket, och det sker i interaktion med omvärlden. Här visar förskollärare 4 förståelse om 

förenades mellan de två områdena såsom matematik och språk och hon visar även 

medvetenhet om helheten i lärande procesen. Matematik och språk lär sig barnen samtidigt 

men med hjälp av kunniga vuxna som sätter rätt ord på barnens handling och relationer samt 

på föremål som barnen sysslar med. Barnen skapar kunskap i interaktion med sin omgivning. 

Lärande sker i kommunikation med människor som finns runt omkring barn och i samspel 

med material, ting och leksaker som är tillgängliga i barns miljö.  

Björklund (2013) säger att språket är ”lärarens viktigaste verktyg” (s. 103). Men hon påpekar 

också att man behöver behärska olika tekniker som gör att verktygs bruk sker på en skicklig 

och målmedvetet sätt (Ibid.). Enligt Björklund (Ibid.) behöver pedagogerna därför reflektera 

och fungera över om vilka begrepp man pratar om, vilket innehåll som ligger bakom ord och 

”hur innehållet bygger på tidigare erfarenheter och lägger grund för fortsatta kunskaper och 

färdigheter.” (s. 104). Hur och när använder man till exempel begrepp rund, cirkel, klot och 

sfär eller när säger man mer eller fler? (Ibid. s. 53). Barnen som får möjlighet att prova 

begrepps innebörd i olika sammanhang med stöd av matematiskt språk utvecklar förmåga att 

förstå, tolka och använda olika matematiska fenomen och företeelser (Ibid. s. 30). Innebörden 

av många matematiska begrepp är relativa och de beror på objekt som man jämför med. Ett 

litet spade är inte en absolut påstående utan beror på relationer med objekt som man jämför 
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med. Samma spade kan vara stor eller större i jämförelse med ett mindre objekt. Därför råder 

Björklund (Ibid.) lärare att kritiskt granska sitt bruk av begrepp (Ibid. s. 53).  

Utifrån det sociokulturella perspektivet syns språket som det viktigaste immateriella redskapet 

för kunskapsskapande. Lärande sker i samspel med omgivning: miljö och andra människor. 

Samspel med andra människor sker i kommunikationen, det vill säga i stor grad med hjälp av 

språket och därför man kan inte skilja matematiken från språket.  

7.3. Läroplanen, dokumentation och förskollärares ansvar 

Dokumentation är en svag punkt hos alla deltagare enligt deras egna uppfattningar. Det finns 

dokumentation i arbetet men dokumentation som har matematik som syfte sker sällan. Att 

reflektera med barn om tidigare händelser med hjälp av dokumentation är ännu sämre enligt 

förskollärarnas egna upplevelser.  

Det är vi dåliga på faktiskt. Det kan jag inte säga att vi är bra på. Det har hänt bara några gånger 

– ibland. Det är verkligen ett utvecklingsområde. (Förskollärare 1). 

Jag kan ju dokumentera just matte och har glasögonen på mig, sedan är vi sämre att reflektera 

med barnen. (Förskollärare 2). 

Alla deltagarna i studien är medvetna om att dokumentation ingår i pedagogernas uppgifter. 

Dokumentation på förskolan är ett brett tema men min fråga syftade mot dokumentation och 

reflektion med barnen för att de kan utveckla medvetenhet om sina lärande processer. Resultat 

visade att det sker väldigt sällan eller nästan aldrig. Men deltagarna är medvetna om 

problemet och att dokumentation och reflektion tillsammans med barnen är ett 

utvecklingsområde. 

Hur tänker förskollärarna i studien om sitt ansvar enligt läroplanen angående matematik? 

Man behöver titta i läroplan så att man inte fastnar i räknandet, det tycker jag är viktig för alla. 

Ofta när man tittar i läroplanen då ser man – men det gör vi ju. (Förskollärare 1). 

Ansvaret, enligt en deltagare inkluderar vikten att pedagoger skapar sammanhang så att barn 

får möjlighet att utveckla sitt matematiska tänkande och handlingar i massa olika situationer.  

Förskollärarnas ansvar för individuell utveckling av var och ett enskilt barn kommenterar en 

deltagare: 
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Att alla barn få möjlighet att vara i matematiska sammanhang. Det är mitt största ansvar – inte 

bara de som tycker att det är väldigt roligt. (Förskollärare 2). 

Alla deltagare i denna studie är medvetna om sitt ansvar i barns utveckling allmänt men även i 

utveckling av matematisk tänkandet. Men deras kompetens d.v.s. deras matematiska och 

didaktiska kunnande påverkar i vilken utsträckning de synliggör matematik och vilka 

möjligheter barnen får att lära sig matematik i sin vardagliga vistelse på förskolan.  

Enligt läroplanen (1998) är lärarnas uppdrag på förskolan att stödja barns utveckling och 

lärandeprocesser. ”Hur ska man då veta om barn verkligen får stöd för sin utveckling och sitt 

lärande”, funderar Camilla Björklund (2013, s. 62) högt. Reflektion och dokumentation är 

enligt henne verktyg som hjälper att utvärdera barnens lärande och kunnande. Reflektion sker 

dagligen när lärare samtalar med barn och vuxna och tolkar andras utsagor eller handling. 

Samtal med barn ger direkt respons på barns uppfattning av ett problem, en fråga eller ett 

fenomen (Ibid. s. 62). Dokumentation av barns uttryckta tankar eller handlingar hjälper till att 

utvärdera barns tanke- och lärandeprocesser. Dokumentation som utvärderingsmedel har syfte 

att lyfta fram barns kunnande och utveckling, och inte deras brister eller okunnighet.  

7.4. Kompetens, utveckling och trygghet i arbete med matematik 

I stor grad känner sig förskollärare som deltar i studien ganska säkert när de diskuterar tema 

gällande förskolans matematik. Genom åren har förskollärarna i studien utvecklat förståelse 

om vad matematik för små barn betyder. Endast en förskollärare känner sig otrygg att 

diskutera om matematik. Hon förklarar sin otrygghet: ”Jag insåg att jag har lite svårt, att jag 

inte är insatt i vilket mål det gäller i läroplanen så att jag inte har riktig koll på dem.” 

(förskollärare 5). Jag tolkar att hennes otrygghet beror på bristen av kunskap och erfarenheten. 

Hon har börjat arbeta på förskolan för ungefär två år sedan och arbetar med de minsta barnen. 

Enligt henne är svårt att introducera matematik till ettåringar. Det är möjligt, men det kräver 

förskollärarnas ansträngning. Kunskap som grunden kompletterade med planering gör alltid 

bra resultat.  

Brist av kunskap men även brist av förståelse om vilket ansvar som förskollärare har på sin 

arbetsplats kan vara orsak till otryggheten.  

Område som andra vill utveckla till en fullständig trygghet är följande: bekanta sig med de 

nyaste forskningar kring förskolebarn och matematik samt fördjupa kunnande i terminologi 

kring matematik.  



26 
 

Om vidare utveckling utrycker sig en förskollärare så här: ”Alla behöver lära sig och utveckla 

mera” (förskollärare 2). De andra förskollärarna håller med denna utsaga. Förskollärarna ser 

på lärande och utveckling som en livslång process.  

Jag behöver läsa på lite till för att få ord för saker som jag ser i praktiken så att jag har en 

förklaring (förskollärare 3). 

Jag har en bra grund att stå på gällande matematik men jag behöver utveckla ett annat sätt att 

tänka kring matematik för att få med de mindre barn. En praktisk kurs i så fall där får man lite 

idé hur man kan jobba, hur man kan tänka och hur man kan se matematiken i vårt görande – lite 

hjälp att se vad matematik är (förskollärare 5). 

Jag skulle behöva uppdatera min kunskap och gå på någon kurs (förskollärare 6). 

Livslångt lärande är en process som omfattar även lärare. Ingen kan allt och nya idéer och 

kunskaper kommer ständigt fram i dagens samhälle. Oavsett på vilken nivå man befinner sig 

just nu finns det alltid utrymme för att utveckla sitt kunnande och sin kompetens som lärare. 

Deltagare i denna studie är medvetna om detta. Synen på förskolans uppdrag har förändrats 

och blev tydligare sedan förskolan har fått sin egen läroplan. Förskollärare förväntas att 

uppgradera sin kunskap och hålla sin lärarkompetens på en hög nivå. 

8. Diskussion och slutsatser 

8.1. Resultatdiskussion 

Frågeställningar av denna studie var att undersöka vilka upplevelser och inställningar om 

matematik förskollärarna har i sitt bagage samt att ta reda på hur förskollärarna synliggör 

matematik i vardaglig förskoleverksamhet.  

8.1.1. Förskollärarnas relation till matematik 

Sina första upplevelser om matematik fick deltagarna i skolan där de började skapa sin 

matematiska subjektivitet. Oavsett om de upplevde matematik som ett svårt eller lätt ämne har 

de idag en positiv attityd om matematik på förskolan. Förskollärarna i denna studie visar 

viljan att arbeta med matematik utifrån läroplanen och utveckla sitt kunnande i ämnet 

matematik.  

I inledningen av denna studie beskriver jag läroplanens mål angående matematik på förskolan. 

Barnen på förskolan har rätt att utveckla förståelse för matematiska begrepp samt förståelse 

för rum, form och tid och även att resonera om matematiska problem och resonera om möjliga 
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lösningar. Läroplanen är förskolans grundstyrdokument och därför behöver man se på 

matematik som en obligatorisk del i förskolans verksamhet.  

Barn behöver hjälp och stöd i sin utveckling och i sitt sökande efter kunskap. Enligt 

läroplanen är alla pedagoger som arbetar på förskolan skyldiga att stödja barn i deras 

utveckling men ansvaret för att lärande sker ligger hos förskollärare. Därför är förskollärare 

och deras syn på matematik, och den matematiska verksamhet som de organiserar, i fokus för 

denna studie. 

I Sonja Sheridans med flera (2011) forskningsartikel syns förskollärarnas kompetens som en 

väsentlig del för förskolans kvalitet. Kompetens innebär att lärare vet vad man gör, varför och 

hur man agerar i möte med barn (Ibid). Detta förutsätter teoretiska kunskaper. Kunskaper om 

förskolans matematik är tillgängliga för alla idag i form av litteratur och fortbildning. 

Deltagarna i denna studie hade i stort sätt inte lärt sig nästan någonting om matematik för 

förskolan genom sin utbildning för förskollärare. Men fyra av de sex utnyttjade möjlighet att 

förbättra sitt kunnande genom kurser och workshop. En workshop handlade om Bishops 

aktiviteter som jag beskriver i studien. Att se mönster som en matematisk företeelse var en ny 

insyn i den breda matematiska världen för förskollärare i denna studie. Innan läroplanen kom 

var fokus på matematik i förskolan mest på räknande och eventuellt på form och storlek.   

Man kan även lära sig av varandra, av andra medarbetare och på så sätt skaffa nya kunskaper 

och förståelse om förskolans matematik som förskollärare 2 beskriver. 

Analysen visar att högskoleutbildning inte är den enda vägen till kunskaper fast den är en 

viktig del av utveckling. Kunskaper skapar man även på vägen genom fortbildning, samarbete 

med andra kunniga pedagoger och litteraturen med aktuellt tema. En livslångs lärande gäller 

även pedagoger som arbetar med förskolebarn. Intresse är det som är avgörande för egen 

utveckling för pedagoger som undervisar olika ämne bland annat matematik.  

Alla deltagarna beskriver att matematik finns överallt och att förskolans matematik är rolig 

och enkel. Men att se på matematik som ett fenomen som finns överallt i förhållande mellan 

olika subjekt och objekt kräver förkunskap. Deltagarnas svar på frågan om matematik och 

skapande visar att man inte ser alltid matematik överallt. Endast en av de sex deltagarna ser 

möjlighet att utveckla matematisk förståelse hos barn i skapande aktiviteter. Fast matematik är 

roligt, enkelt och finns överallt är vi ofta blinda för alla möjligheter att synliggöra matematik i 

alla barns aktiviteter. Det beror på många faktorer. Intresse är en av dem. Förskollärare 2 
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beskriver matematik som ett ämne där hon hör hemma, men att skapande ligger utanför 

hennes intresseområde. I så fall arbetar man med matematik i skogen eller när hela gruppen 

samlas i en ring men försitter en chans att synliggöra matematik i skapande aktiviteter för att 

läraren själv inte har intresse för det.  

Oavsett hur säker man är i sin roll som förskollärare gällande matematik utrymme för 

utveckling finns alltid kvar. Här handlar det om att blir medveten om att utveckling är en 

ständig process.  

8.1.2. Förskollärarnas syn på förskolematematik 

En annan faktor som påverkar arbetet med matematik på förskolan dyker upp i Sonja 

Sheridans med flera (2011) forskningsartikel. Nämligen att förskollärarna har en hierarkisk 

syn på utvecklingsområdet. Att utveckla självförtroende, sociala förmågor eller demokratiska 

värden värderas högre än kunskap i matematik eller naturvetenskap.  En liknande attityd har 

förskollärare 5. Fokus på språk som utvecklingsområde är högre värderat i hennes arbetslag 

än matematiskt kunskapskapande. Dessa värderingar ser jag inte hos de andra informanterna.   

Ytterligare en faktor som påverkar arbetet med matematik på förskolan är didaktisk 

kompetens som Sonja Sheridan med flera (2011) beskriver som interaktiva och relationella 

kompetenser. Matematik på förskolan är roligt och inte avancerad utifrån förskollärarnas 

perspektiv. Alla förskollärare som deltar i studien har en grund i matematisk kunskap. Men att 

hjälpa barnen i deras lärande processer och att synliggöra och närma matematiken till barnen 

kräver mer än bara kunskap. Det kräver färdigheter att veta hur man kan använda kunskaper i 

interaktioner med barnen.  Resultaten visar att informanterna ständigt utvecklar sin didaktiska 

kompetens parallellt med sin kunskaps utveckling.  

8.1.3. Att synliggöra matematik på förskolan 

Enligt Elisabet Doverborg är det inte i första hand planerade aktiviteter som skapar 

förutsättningar för matematiskt lärande på förskolan. Interaktionen mellan barn och lärare 

som har på sig matematiska glasögon är väsentlig i kunskapsskapandet. Det är en utmaning att 

synliggöra den matematik som finns i vardaglig lek, aktiviteter och rutiner. En kunnig lärare 

hjälper barnen att skaffa matematisk kunskap och erfarenhet i alla ovan nämnda situationer 

genom att utmana dem att upptäcka och fundera kring tal, form, rum, mönster, storlek och så 

vidare.  
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Hur synliggör deltagarna i studien matematik för barnen? De planerar matematiska aktiviteter 

och presenterar dem i en samling eller i besök till skogen. Lärande sker oftare i situationer och 

leker som uppstår hela tiden runt barnen som till exempel påklädning eller dukning. Sådana 

situationer förutsätter medvetenhet hos pedagoger om matematiska relationer som pågår i 

dagliga händelser på förskolan.  

En varierande verksamhet är förutsättningar för barns lärande och utveckling. Matematiska 

aktiviteter om ett och samma fenomen behöver också vara varierande. Det vill säga att 

presentera siffror, former eller lägesord på olika sätt och i olika samanhang. Barn som får 

uppleva ett fenomen i olika sammanhang lär sig urskilja samband och fördjupar sin förståelse 

om fenomenet (Björklund 2012, s. 44). Å ena sidan upplever barn att ett fenomens innebörd 

hålls konstant och å andra sidan lär sig barnen vad fenomen inte är (Ibid). Genom detta 

arbetssätt upplever barnen och skapar kunskap om fenomens specifika egenskaper. Ansvar för 

lärandet ligger hos pedagoger. Vad barnen lär sig beror på vilka möjligheter de får att lära sig 

(Ibid. 45). En lärorik arbetsmiljö omfattar kompetenta lärare som fångar barns intresse i en 

meningsfull miljö.  

Informanter i denna studie visar att deras arbetssätt är varierande. Endast att presentera 

begrepp stor och liten kan man göra på många olika sätt såsom att samla stora och små pinnar 

eller kottar eller att skapa med lera stora och små bollar. Det här är bara en liten exempel av 

oerhört många variationer.  

En kompetent lärare kan även vara medveten om att matematik inte är ett isolerat läroämne. 

Matematik bygger på språket och matematik är till vis del språk. Det vill säga att matematik 

och språkutveckling kan ske parallellt. Det är även möjligt att utforska matematik i samband 

med teknik eller naturvetenskap. 

Utan tvekan kan jag säga att alla sex förskollärare som deltar i denna studie känner sig 

matematiska. Anna Palmer (2010) konstaterar att alla människor upplever sig som 

matematiska, mer eller mindre, beroende av situationen eller sammanhang. Jag ser en 

matematisk grundkunskap hos alla deltagarna. Hur de bygger sina matematiska kompetenser 

på de grundliga kunskaperna beror på deras vilja, intresse och engagemang. Det är en 

väsentlig punkt för att med sin attityd och engagemang påverkar förskollärarna barnens 

intresse och förståelse av matematik (Ibid.).  Det är ett område som är öppet för vidare 

forskning – interaktion mellan lärarnas engagemang och barns resultat. Hur det ser ut i 
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praktiken? En forskning baserad på observation skulle vara lämplig för att ge svar på denna 

fråga. 

8.2. Diskussion om metodval 

Denna studie syftar till att undersöka förskollärarnas syn på matematik och deras arbetssätt i 

undervisning av matematik på förskolan. Därför valde jag intervjuer som undersökningsmetod 

där deltagarna kunde uttrycka sina tankar och upplevelser kring valda tema. Alla deltagarna 

fick svara på samma frågor som omfattade egen utbildning, matematik i praktiken på 

förskolan och förskollärarnas ansvar enligt läroplanen. Jag skrev resultatet och analysen 

utifrån deltagarnas utsagor och kände inte behov av att komplettera intervjuerna med frågor 

ställda i efterhand.  

Studien kunde ha gjorts även med andra forskningsmetoder som till exempel att observera 

förskollärarna i deras arbete och försöka ta reda på hur det ser ut i praktiken att synliggöra 

matematik i barns vardag. En annan lämplig forskningsmetod är en enkät som kan omfatta ett 

större deltagarantal och visa vad de tänker om ett valt tema eller problem. Men min idé med 

studien var att förskollärarna själva skulle berätta om sina upplevelser av matematik och 

därför kändes intervju som den mest passande metod.  

Det var lämpligt att intervjua sex förskollärare för en mindre omfattande studie som denna är.  

Jag valde två olika kommuner och två olika förskolor som deltagarna i studien arbetar i. De är 

i olika åldrar, med olika lång erfarenhet på förskolan och studerade förskollärarprogrammet 

vid olika tidpunkter. Enligt resultaten i denna studie det är inte förskolans läge eller 

förskollärarnas ålder som avgör lärarnas kompetens i matematik, utan personligt engagemang 

och intresse för ämnet. Detta påstående skulle kunna bekräftas av en större undersökning med 

flera deltagande förskollärare och flera förskolor. 

Jag är medveten om att en mer omfattade studie med flera förskollärare (och även andra som 

har med förskolans verksamhet att göra) som deltagare skulle ge mycket tydligare och mer 

komplett resultat, men även denna studie ger inblick i förskolans värld gällande matematik 

som omfattar lärare och deras kompetens, styrdokument och deras tolkning och uppfattning 

samt barn och deras lärande och utveckling. Denna studie kan därför användas i en diskurs 

om matematiska lärandet, ett tema som är väldigt aktuellt i samhället just nu. 
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8.3. Slutsats   

Förskollärare som intervjuerades i denna studie har generellt positiv attityd mot matematik. 

”Matematik är roligt” är en utsaga som hördes i alla sex intervjuer. Så tänker till och med de 

som säger att matematik inte hade varit deras grej i skolan. En växande förståelse om vad 

matematik på förskolan verkligen är brukar sudda bort rädsla och osäkerhet. Kunskaper ger 

makt.  

Studien visade att när samhället införde matematisk undervisning på förskolan behövde man 

samtidigt satsa på fortbildning av personal som arbetar på förskolan. Endast kompetenta lärare 

som är kunniga och vet vad och hur man undervisar kan hjälpa barnen i deras utveckling och 

lärande, bland annat lärande i matematik som på förskolan omfattar förståelse av matematiska 

begrepp, problemlösning och uppfattning om olika relationer mellan objekt och subjekt. 

Idag finns det många möjligheter att vidareutbilda sig och skaffa nya kunskaper om 

matematik på förskolan för att bli en kompetent lärare i förskolans matematik.  
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Bilaga 1 

Intervjufrågor 

Om verksamheten 

 Hur många barn finns på avdelning, vilken ålder 

 Hur många pedagoger arbetar på avdelningen 

 Hur många år har du arbetat med barn på förskolan 

Utbildning och interaktion med matematik 

 Din relation till matematik när du gick i skolan, genom förskollärarutbildning och nu i 

praktiken i arbetet med barn. Ser du förändring i din attityd?  

 När studerade du förskollärarprogrammet och vilket utrymme hade matematik i din 

utbildning 

 Planerar du matematiska aktiviteter eller sker det bara spontant, beskriv hur du 

synliggör matematik i ditt arbete 

 Vilken betydelse, enligt dig, har miljö för lärande i matematik 

 Skapande aktiviteter och matematik – vad tycker du om det 

 

Kunskap, styrdokument och dokumentation 

 Känner du dig trygg när du diskuterar om matematik på din arbetsplats 

 Vilka möjligheter och svårigheter i arbete med matematik möter du i praktiken 

 Hur ser du på ditt ansvar i samband med läroplanens mål angående matematik 

 Dokumenterar du matematiskt lärande och hur är barnen inblandade i 

dokumentationen 

 Hur upplever du din matematiska kunskap, har du behövt utveckla din mattekunskap 

eller behöver du fortbildning 
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Bilaga 2 

 

Storlek Stor  

Liten  

Större 

Mindre  

Störst 

Minst  

Antal Många 

Få 

Fler 

färre 

Flest 

Färst  

Kvantitet och volym Mycket 

Litet 

Mer 

Mindre 

Mest 

Minst 

Massa, vikt Tung 

Lätt  

Tyngre 

Lättare  

Tyngst 

Lättast  

Längd Lång 

Kort 

Längre 

Kortare  

Längst 

Kortast  

Höjd Hög 

Låg  

Högre 

Lägre 

Högst 

Lägst  

Bredd Bred 

Smal 

Bredare 

Smalare  

Bredast 

Smalast  

Tjocklek Tjock 

Tunn  

Tjockare 

Tunnare  

Tjockast 

Tunnast  

Ålder Gammal 

Ung  

Äldre 

Yngre  

Äldst 

Yngst  

Pris Dyr 

Billig  

Dyrare 

Billigare 

Dyrast 

Billigast  

(Sterner & Helenius & Wallby 2014, s. 10) 
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Bilaga 3 

i  framför utanför  

på ovanpå bakom innanför  

över överst bredvid ovanför  

under underst mellan nedanför  

först i början högst upp   

sist i slutet längst ner   

före i mitten nära   

efter mitt på närmast   

upp uppåt fram framåt till vänster 

ner neråt bak bakåt till höger 

(Sterner & Helenius & Wallby 2014, s. 11) 

 


