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Sammanfattning 
Det är inte ovanligt att förskollärare har en pessimistisk inställning till och känner en 

osäkerhet inför matematikämnet samtidigt som barns kunskaper i matematik har blivit 

allt sämre. Det krävs en förändring för att barn ska få möjlighet att utveckla 

grundläggande kunskaper inom ämnet. Syftet med studien är att skapa en produkt som 

kan stödja det matematiska lärandet inom samtliga innehållsområden som förskolans 

läroplan förespråkar, detta för att kunna ge ett bidrag till förskolan. Produkten består av 

två böcker, en barnbok och en lärarhandledning, som utgör ett arbetsmaterial för de äldre 

barnen på förskolan. Studien består av en produktutveckling i tre steg. Först har materialet 

utformats med stor hänsyn till förskolans läroplan, Bishops sex matematiska aktiviteter 

men också vetenskapligt granskade metoder för undervisning i matematik. Därefter har 

en enkätstudie utförts genom att materialet delats ut till personer som har koppling till 

barns lärande i förskolan. Det sista steget består av tolkning av insamlade data och 

korrigeringar i böckerna efter respondenternas åsikter och kritik angående produkten. 

Resultatet består av två böcker, vilka finns tillgängliga i PDF-format samt att utdrag ur 

dessa finns tillgängliga som bilagor i detta arbete. Slutsatsen är att materialet kan stödja 

barns lärande inom samtliga matematiska innehållsområden som förskolans läroplan 

förespråkar. 
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1 Inledning 

Matematik är ett sätt för människan att förstå sin omvärld och används för att förstå och 

förklara skilda fenomen inom allt fler vetenskaper (Delacour, 2013). Matematiska 

strategier och handlingar är något människan dagligen använder sig av för att lösa olika 

typer av problem, på olika sätt. Barn använder matematiska färdigheter i sin vardag på 

liknande sätt som vuxna, däremot är det mindre vanligt att de reflekterar över det och är 

medvetna om att det är matematiska kunskaper som används (Björklund, 2013). I 

förskolan kan det exempelvis handla om att räkna och jämföra antalet köttbullar på sin 

tallrik, att urskilja mönster under skapandet av pärlplattor eller att lösa problemet när 

byggklossarna rasar. Allt detta innefattar barns, medvetna eller omedvetna, matematiska 

utforskande. 

Matematik är ett, för oss, intressant och roligt ämne samtidigt som matematik på många 

sätt kan missuppfattas. Det är inte ovanligt att pedagoger1 är osäkra och relaterar egna 

erfarenheter och upplevelser av matematik från sin egen tid i grundskolan till förskolans 

matematikundervisning. Studier visar på att förskollärare känner osäkerhet inför ämnet 

samt att de föredrar att arbeta med annat för att kunskap om hur barn lär matematik saknas 

(Delacour, 2013). Detta kan medföra att positiva upplevelser av matematik förhindras och 

grundläggande kunskaper hämmas hos barnet. Med denna vetskap och ett personligt 

intresse för matematik valde vi att studera ämnet vidare för att kunna utforma ett material 

som kan främja matematikundervisningen i förskolan. Det finns, hos oss, en förhoppning 

om att kunna reducera glappet mellan pedagogers upplevelser av matematik och den 

praktiska undervisningen som ska öppna upp för det lustfyllda matematiska lärandet hos 

barnet. Eftersom det är förekommande att pedagoger kopplar ordet matematik till sina 

erfarenheter från grundskolan kan det medföra att den lekfulla matematikundervisningen 

hämmas, trots att det är något som läroplanen för förskolan (Skolverket, 2016) 

förespråkar. För att barn inte ska behöva uppleva liknande mönster som en del av dagens 

vuxna människor har gjort är det viktigt att detta förändras. Tidig meningsfull 

matematikundervisning skulle kunna främja barnets intresse och underlätta den 

traditionella undervisningen i matematik som barnet har att vänta senare i skolan. 

Förskolan har ett uppdrag att medvetandegöra och problematisera matematiken för att 

barnet ska få möjlighet att utveckla kunskaper inom ämnet samt för att medvetandegöra 

den vardagliga matematiken. Förskollärare ansvarar för att arbetet i barngruppen ger 

stimulans och utmaningar i barns matematiska utveckling samt att säkerställa att barnen 

upplever detta som roligt och meningsfullt (Skolverket, 2016). Förskolan ska även sträva 

efter att barn utvecklar matematiska kompetenser. Det handlar bland annat om att 

utveckla barns förståelse inom olika områden, som antal, form och rum. Det handlar 

också om att utveckla en förmåga att undersöka och reflektera över olika lösningar av 

problemställningar samt att kunna uttrycka och använda matematiska begrepp (a.a.). 

Matematik är således ett mångfacetterat ämne och innefattar flertalet olika strategier och 

                                                 
1 Pedagoger och förskolepersonal i detta arbete avser all personal som arbetar med barns lärande i 

förskolan. 
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områden (Wernberg, Larsson & Riesbeck, 2010). Det är dock inte ovanligt att pedagoger 

som arbetar i förskolan riktar fokus åt specifika matematiska innehåll som i sin tur 

resulterar i att andra områden inte uppmärksammas (Björklund & Barendregt, 2016). 

Matematik förknippas ofta med tal, siffror, former och begrepp (Dahl & Nordqvist, 2002). 

Intentionen med detta arbeta är att lyfta matematiken ur en mängd olika aspekter och 

utforma ett arbetsmaterial för förskolan som synliggör matematikens samtliga 

innehållsområden. Detta genom att granska och använda oss av Bishops (1988) 

matematiska aktiviteter samt förskolans läroplan som utgångspunkt. Arbetsmaterialet 

består av en litterär barnbok med tillhörande lärarhandledning. Intentionen med den 

utformade produkten är att förskolepersonal, såsom förskollärare, barnskötare och övrig 

personal som arbetar med barnets lärande, ska kunna använda den i arbetet med 

matematik i förskolan. Boken är främst anpassad att läsa för barn mellan fyra och sex år 

men den kan även anpassas till andra åldrar och efter barngruppers behov.  

2 Syfte 

Syftet med detta arbete, som består av tre produkter (ett examensarbete som inkluderar 

en barnbok och en lärarhandledning), är att skapa ett material som kan användas och 

underlätta matematikundervisningen i förskolan. Genom att skapa en litterär barnbok med 

tillhörande handledning är intentionen att ge konkreta metoder som innehåller den breda 

och mångfacetterade matematiken som förskolans läroplan förespråkar. Som stöd för 

utformning av materialet används dels Bishops (1988) sex matematiska aktiviteter, 

läroplanen för förskolan (Skolverket, 2016) men även vetenskapligt granskade 

undervisningsmetoder för förskolan.  

3 Barn och matematik 

I följande avsnitt kommer vi att redogöra för tidigare forskning gällande matematik i 

förskolan. Först presenteras en beskrivning för hur artiklar och litteratur framtagits, vilket 

även har används och bearbetats i avsnitt ”underlag för utformning av arbetsmaterialet”. 

Därefter redovisas den problematik som råder i det svenska skolväsendet, för att sedan 

övergå till en redovisning av förskolans uppdrag i förhållande till matematik och därefter 

barns matematiska lärande. 

3.1 Artikel- och litteratursökning 

Produktutvecklingen startade med ett intensivt sökande av artiklar som berörde forskning 

utifrån vår intention med produkten. Det var relevant att söka efter forskning om barns 

lärande i matematik, metoder för matematikundervisning samt matematik i den svenska 

förskolans verksamhet. Med detta som grund var det möjligt för oss att forma ett material 

med vetenskapligt prövade metoder. Artiklar har framtagits ur databaserna Discovery och 

Liber där sökord använts i olika kombinationer (bilaga 1). Sökord som används är, bland 

annat, preschool*, math*, education, didactic strategies, mathematic*, reading book* och 

early childhood education. Valet av databaser grundar sig i en bekantskap, vi är familjära 

med Discovery och Liber och därav valdes artikelsök via de baserna. Vi har även använt 
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tidigare litteratur från förskollärarutbildningen vid Högskolan i Gävle samt direkt sökt på 

författares egna publikationer, vilka vi antingen redan innan kände till eller som vi blivit 

bekanta med under förarbetet.   

Samtlig litteratur har framtagits tillsammans. Utifrån de artikelsökningar som gjorts har 

samtliga abstrakt lästs, sedan har ett urval gjorts utifrån relevansen kopplat till syftet med 

arbetet, därefter arbetade vi vidare med de utvalda artiklarna. De valda artiklarna 

granskades genom noggrann läsning och därmed kunde ett nytt urval göras utifrån en mer 

tydlig relevans kopplat till arbetet (bilaga 2). Således bearbetades och utformades 

bakgrunden och studiens utgångspunkter vid utformning av materialet (se avsnitt 3 och 

4). 

3.2 Matematik i den svenska förskolan 

Det finns en problematik i den svenska skolan (Skolverket, 2015). Det är välkänt att det 

drivs en diskussion i Sverige där det påvisas att elevers kunskaper i matematik har blivit 

allt sämre. De internationella kunskapsmätningarna inom bland annat matematik 

förstärker i undersökningar från PISA att bilden av kunskapsresultaten i grundskolan 

försätter sjunka. Utvecklingsriktningen med sjunkande kunskapsresultat är potentiellt 

vändbar, det skulle dock kräva att samhället skapar en långsiktig hållbar utveckling för 

skolan. En förutsättning för det är att de skilda nivåerna i skolsystemet gör insatser som 

medverkar till att stärka utgångspunkterna för läraren att skapa en god undervisning i 

mötet med barnen (a.a.). Goda resultat stöds i kombination av elevers individuella arbete 

och ledning av engagerade lärare som anpassar undervisningen till det enskilda barnet 

och dess utveckling (a.a.), vilket även är viktigt i förskolans verksamhet. Det krävs 

således att undervisningen är anpassad för att barnen ska uppleva att läraren tror på deras 

förmåga.  

Skolväsendet är även i behov av att utveckla lärandemiljöer som motiverar det enskilda 

barnet. I och med denna bakgrund är det angeläget att lyfta problematiken för att på bästa 

sätt främja en positiv inställning till matematik redan i tidig ålder och en faktor för 

framgång är att lärare utvecklar sin undervisning. Lärares kunskaper och engagemang att 

ge en god undervisning är betydelsefullt för att barnet i sina senare år ska uppleva skolan 

som rolig, vilket kan bidra till en väl fungerande skola. Utbildning och kunskap är med 

andra ord viktiga faktorer och har stor betydelse för att leva ett gott liv (Skolverket, 2015), 

därför är det grundläggande att lärare gör sitt yttersta för att utvecklingsriktningen går 

uppåt. Lärares matematiska och didaktiska kunskaper har stor betydelse för hur 

möjligheterna för matematiklärande skapas i förskolan (Doverborg, 2006).  

Parallellt med detta är det viktigt att ta hänsyn till att förskolans matematik skiljer sig från 

den traditionella skolundervisningen, vilket medför att den heller inte kan tolkas och 

analyseras på samma sätt. Förskolan har ett uppdrag att utvärdera de möjligheter till 

lärande som förskolan erbjuder, snarare än att bedöma barnet (Skolverket, 2016). Därför 

är det av stor vikt att inte genomföra likartade utvärderingar som den traditionella skolan 

gör. Johansson (2015) hävdar att matematiken i förskolan i stor grad kan relateras till 

Bishops sex matematiska aktiviteter och inte till skolmatematiken. Genom att använda 
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sig av Bishops matematiska aktiviteter blir det möjligt att tolka matematiska situationer 

som annars kan förbli outtalade och inte identifierade som matematiska. Bishops sex 

matematiska aktiviteter innefattar räkna, mäta, leka/spela, lokalisera, designa och förklara 

(se avsnitt 4.1.2). Bishop (1988) hävdar att dessa matematiska aktiviteter är universella 

och sker i alla kulturer. Genom att utgå från dem i förskolan blir det möjligt att identifiera 

matematiska situationer där barn utvecklar matematisk kompetens och att synliggöra 

matematiska tillfällen i förskolan. Bishops matematiska aktiviteter gör det alltså möjligt 

att beskriva och tala om förskolans matematik utan att göra jämförelser med den 

traditionella skolmatematiken (Johansson, 2015). På liknande sätt anser Heiberg Solem 

och Lie Reikerås (2004) att eftersom matematiken inte endast inkluderar siffror är det av 

stor betydelse att upptäcka matematiken utanför det innehållsområdet, vilket blir möjligt 

när vi analyserar matematiken utifrån Bishops matematiska aktiviteter. Det skapar 

möjligheter att synliggöra den matematik som förekommer i förskolan. Samtidigt är det 

viktigt att ifrågasätta vad denna syn på matematik medför och varför vi just valt detta 

perspektiv på lärande i förskolan. En stor grund till detta är att matematiklyftet för 

förskolan (Skolverket, 2013) utgår från detta perspektiv men även för att vi själva har 

goda erfarenheter att tolka matematiken i förskolan med stöd av Bishops matematiska 

aktiviteter (Bishop, 1988).  

3.3 Förskolans uppdrag 

Förskolans läroplan (Skolverket, 2016) har reviderats och medfört att ett förtydligat 

ämnesrelaterat innehåll har utvecklats. Begrepp som tidigare enbart tillhört skolan har 

idag blivit synliga i förskolediskursen (Delacour, 2013). Detta innefattar även ämnet 

matematik. Förskolan ska sträva efter att barnet ska få en helhetssyn på matematik och 

förstå hur matematik kan användas i vardagen. Läroplanens mål beskriver tydligt vad 

förskolans verksamhet ska sträva efter att utveckla hos det enskilda barnet däremot finns 

det, i målstyrningen, inga nationellt definierade anvisningar om hur detta ska göras. Detta 

ställer höga krav på förskollärare, vilket de inte alltid tycks uppnå. Det är förekommande 

att pedagoger är omedvetna om att barn ständigt utforskar sin omvärld i förhållande till 

läroplanens intentioner samtidigt som vuxnas inställning och kunskaper har stor betydelse 

för barnets matematiska lärande (Wernberg, Larsson & Riesbeck, 2010).  

Studier visar på att lärare främst undervisar matematik i förskolan genom att lösa 

vardagliga problem, medan den planerade undervisningen med specifika syften sker mer 

sällan på ett kreativt sätt (Björklund & Barendregt, 2016). Vardagliga problem som 

uppstår i förskolan är ett sätt att arbeta med matematik men det kan medföra en 

problematik i att säkerställa matematikens breda innehåll. Att planera undervisningen är 

ett sätt att säkerställa att samtliga matematiska områden berörs samt ett sätt att synliggöra 

lärandet genom dokumentationer. I planerade aktiviteter är det möjligt för förskollärare 

att målmedvetet rikta fokus mot specifika innehållsområden och synliggöra matematiken 

för barnet, samtidigt som barngruppen får gemensamma erfarenheter som förskollärare 

kan arbeta utifrån. Lärare behöver utveckla mer pedagogisk och didaktisk kunskap, 

matematisk medvetenhet samt arbeta mer målinriktat för att barnen ska lära sig nya saker, 

detta för att inte upprepa samma matematiska händelser varje dag (a.a.). Med andra ord 
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är variation viktigt för lärandet för att barnet ska kunna komma med nya insikter och 

funderingar samt att uppleva lärandet som meningsfullt. 

3.4 Barns matematiska lärande 

Att barnet får tillgång till material som bygger på barns förmåga att prova, konstruera och 

upptäcka har en betydelsefull roll för matematiken i förskolan (Curcio & Schwartz, 2006; 

Wernberg, Larsson & Riesbeck, 2010). Leken har länge setts som betydelsefull för 

barnets matematiska lärande och den svenska förskolan är starkt påverkad av Freidrich 

Fröbels lekgåvor (Doverborg, 2006). Det är inte ovanligt att matematiskt lärande uppstår 

i leken och i det fria skapandet, det kan till exempel handla om att tillägna sig matematiska 

kunskaper när de spelar spel eller skapar egna lekmiljöer (Ahlberg et al., 2000). Än idag 

anses leken vara en utmärkt utgångspunkt för matematiken och det verkar inte 

ifrågasättas. I leken skapas naturliga problem som kräver logiskt tänkande och det är en 

plats där barnet kan pröva sina idéer och förståelser (Björklund, 2013). 

Trots att leken har en central del i lärandet finns det samtidigt andra utgångspunkter och 

metoder som pedagoger i förskolan använder sig av, däremot ska det ske på ett lustfyllt 

sätt. De kan utföra experiment som ger goda möjligheter för barnet att ställa hypoteser, 

om exempelvis ett materials förändrade form och storlek (Curcio & Schwartz, 2006). I 

dessa sammanhang är en vuxen deltagare ofta nödvändig för att barnet ska utveckla 

matematiska färdigheter och kompetenser (Björklund, 2013). Förskollärares förmågor att 

erbjuda ett lärande där barnet upplever sammanhanget som meningsfullt är av stor 

betydelse för barnets tidiga matematiska lärande (Ahlberg et al., 2000). Det är dock, som 

tidigare nämnts, inte ovanligt att förskollärare har en pessimistisk inställning till 

matematikämnet. Det kan handla om osäkerhet, egna negativa upplevelser eller att de helt 

enkelt har för lite kunskap om matematik (Delacour, 2013). Det är därför viktigt med 

närvarande vuxna som besitter tillfredsställande kompetenser och goda verktyg för att 

barnet ska utveckla matematiska kompetenser. 

4 Underlag för utformning av arbetsmaterialet 

Detta avsnitt berör det underlag som gett stöd för utformningen av produkten. 

Inledningsvis presenteras läroplanens matematiska strävansmål och Bishops sex 

matematiska aktiviteter. Sedan presenteras metoder för undervisning i förskolan samt 

didaktiska ställningstaganden. Slutligen redogörs det för skillnader mellan vår produkt 

och redan existerande material. Inledningsvis ges en kort beskrivning för varje enskild 

kategori och dess innehåll.  

4.1 Matematik 

Nedan introduceras det mångfacetterade ämnet matematik och dess olika 

innehållsområden genom ett förtydligande om vad förskolans läroplan innefattar inom 

området matematik. En begreppsdefinition av centrala begrepp inom matematiken ur det 

som presenteras i läroplanen (Skolverket, 2016) ges. Därefter presenteras Bishops (1988) 

sex matematiska aktiviteter och dess innebörd.  
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4.1.1 Läroplanen för förskolan 

Förskolans läroplan (Skolverket, 2016) innefattar förskolans värdegrund och uppdrag 

samt mål och riktlinjer som förskolans verksamhet ska grundas på. Läroplanens 

värdegrund och uppdrag anger i vilken riktning förskolans verksamhet ska sträva mot 

medan målen och riktlinjerna främst förklarar och förtydligar vilket ansvar som vilar på 

vem. Målen och riktlinjerna delas in i sju olika kategorier, nämligen normer och värden, 

utveckling och lärande, barns inflytande, förskola och hem, övergång och samverkan, 

uppföljning, utvärdering och utveckling samt förskolechefens ansvar (a.a.). Samtliga 

kategorier fokuserar snarare på vad än hur ett specifikt mål ska genomföras. Genom att 

analysera läroplanen utifrån ett matematiskt perspektiv kan vi urskilja fyra konkreta 

strävansmål som direkt kan kopplas till matematiska färdigheter som nedan kommer att 

presenteras med en utförlig förklaring. Första läroplansmålet har delats in i tre delar och 

det blir därför totalt sex olika punkter som presenteras.  

Enligt läroplanen för förskolan (Skolverket, 2016) ska förskolan ”sträva efter att varje 

barn /…/ utvecklar sin förståelse för rum, form, läge och riktning” (s. 9–10).  

Att utveckla sin förståelse för rum handlar om barns utveckling av rumsuppfattning. 

Centrala begrepp som innefattas gällande rumsförståelsen är avstånd, riktningar, höjd, 

djup och placering (Heiberg Solem & Lie Reikerås, 2004). Det handlar om barnets 

upplevelser av omgivningen och i samspel med den, genom att känna, leka och undersöka 

objekt. Det är ett sätt att orientera sig och handlar om var i rummet barnet eller andra 

föremål befinner sig i förhållande till omgivningen, samt att kunna kommunicera om detta 

med andra (Persson, 2006). Läge och riktning handlar om att kunna lokalisera och relatera 

föremål i förhållande till sig själv. Form innefattar mer än kunskap om begrepp som berör 

en forms geometri, som exempelvis en triangel. Det handlar även om att en form är 

densamma även om storlek och lutning förändras. Det inkluderar även föränderliga 

former som barnet kan erfara genom påverkbara material som sand, lera och vatten samt 

mer beständiga former som klossar och geometriska former som erbjuder andra 

konstruktioner med vinklar och som kan sättas ihop för att skapa nya former (a.a.). 

Enligt läroplanen för förskolan (Skolverket, 2016) ska förskolan ”sträva efter att varje 

barn /…/ utvecklar /.../ grundläggande egenskaper hos mängder, antal, ordning” (s. 9–

10).  

Grundläggande egenskaper hos mängder, antal och talbegrepp handlar om att urskilja 

och uppfatta antal, mängder, storlek och förändringar i kvantiteter (Björklund, 2013; 

Sterner & Johansson, 2006). För att förstå hur barnet bemästrar att urskilja större antal, 

mängder och kunna avgöra antalet i siffror är det viktigt att veta att det sker i olika steg, 

men inte nödvändigtvis efter varandra. Dock utvecklas först något som benämns 

abstraktionsprincipen, som innebär att mängder kan räknas. Barnet kan således utveckla 

ett till ett-principen som innebär barnet parar ihop ett antal objekt med ett annat, 

exempelvis att ge alla barn ett varsitt äpple och förstå att det finns lika många äpplen som 

barn (Sterner & Johansson, 2006). Antalskonstans är även något som barnet förväntas 

bemästra och innebär att hur vi än presenterar en mängd så är antalet detsamma, 
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exempelvis som att 4+7 blir lika mycket som 7+4. Räkneramsan är också en del i antal 

och mängd som barnet utvecklar som betyder att barnet är medveten om talbegreppens 

ordning. Barnet kan även utveckla antalsprincipen som innebär att barnet ger ett räkneord 

som antal i en mängd objekt, detta synliggörs när barnet räknar korrekt antal objekt och 

kan därefter besvara hur många utan att räkna igen. 

Ordning handlar om sortering och kategorisering. I barnens vardag förekommer spontana 

situationer där att ordna sker som ett naturligt inslag (Forsbäck, 2006). När barnet har 

förmåga att se samband och urskilja egenskaper av föremål genom att sortera utvecklar 

barnet förståelse för begrepp som är grundläggande i matematik, men även det logiska 

tänkandet och förmågan att använda regler utvecklas (a.a.). Det finns olika sätt att ordna, 

klassificera och sortera, såsom efter egenskaper som färg, form eller mönster. Ett mönster 

blir synligt när en sekvens upprepas efter en bestämd regel och kan matematiskt beskrivas 

i tal, form, rörelse och förändring (Persson, 2006).  

Enligt läroplanen för förskolan (Skolverket, 2016) ska förskolan ”sträva efter att varje 

barn /…/ utvecklar /…/ grundläggande egenskaper /.../ för mätning, tid och förändring” 

(s. 9–10).  

Egenskaper om mätning handlar i synnerhet om att jämföra och är vanligen sammanfogad 

med egenskaper som längd, volym och vikt (Heiberg Solem & Lie Reikerås, 2004). Det 

kan, för barnet, handla om vilken pinne som är längst, i vilket glas det rymmer mest mjölk 

i eller hur barnet ska hitta en byggkloss som är “lagom stor” (a.a.). Begrepp som stor och 

liten, mycket och litet samt lång och kort är exempel på ord som används när barn 

bedömer enheter som längd och volym. Detta är uttryck som får mening först när de sätts 

i relation till något, till exempel en lång buss, en stor spindel eller ett litet skåp. Dessa 

jämförelseord är angelägna för barn då de ska redogöra för skillnader eller likheter, när 

de bland annat jämför längd, tyngd, ålder och volym (a.a.).  

Tid går konkret inte att mäta visuellt utan vi behöver redskap som uttrycker att tiden går, 

genom exempelvis klockor, timglas, solur (Heiberg Solem & Lie Reikerås, 2004). Det 

kan handla om ordningsföljd som före, snart och efteråt, det kan handla om absolut tid 

som imorgon, kväll och samlingsstund och relativ tid som ett år, en kvart och en dag. 

Tiden upplevs konkret men det är ett abstrakt begrepp som är knuten till subjektiva 

upplevelser (a.a.). Det finns jämförelseord eller komparativa ord som har ett speciellt 

samband med tid, exempelvis snabb, snabbare, snabbast (a.a.). Grundläggande 

egenskaper hos förändring handlar, bland annat, om när barnet lägger till eller tar bort ett 

antal föremål eller förstorar och förminskar något. Det kan således handla om att resonera 

över varför någonting förändras och om det finns någon orsak och något samband till 

andra fenomen och upplevelser de tidigare har erfarit (Utbildningsdepartementet, 2010).  

Enligt läroplanen för förskolan (Skolverket, 2016) ska förskolan ”sträva efter att varje 

barn /…/ utvecklar sin förmåga att använda matematik för att undersöka, reflektera över 

och pröva olika lösningar av egna och andras problemställningar” (s. 9–10). 
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Ett problem uppstår när det inte finns en tydlig lösningsmetod för barnet och kräver då 

en problemlösning. Problemlösning är en stor del av matematiken och handlar om att, 

som målet uttrycks, få undersöka olika problem. I detta är kommunikation och samspel 

av stor betydelse då det ger möjligheter till att uppmärksamma olika uttryck av 

matematiska fenomen som barnen kan tolka på sitt eget sätt (Utbildningsdepartementet, 

2010). Problemlösning i samspel med andra bidrar till erfarenheter av logiskt och 

matematiskt tänkande (a.a.). I aktiviteter och lekar möter barn problem och där kan de 

ställa egna hypoteser. Det handlar om att lärare ska utmana barnens matematiska tänkande 

genom att låta barnen använda och erfara matematik i meningsfulla sammanhang och att 

det ges möjlighet till uppskattning och illustrering (Doverborg, 2006). Lärares uppgift 

blir att problematisera omgivningen och synliggöra barnens alla tankar och hypoteser för 

att öka förståelsen för matematiken i omvärlden (a.a.). 

Enligt läroplanen för förskolan (Skolverket, 2016) ska förskolan ”sträva efter att varje 

barn /…/ utvecklar sin förmåga att urskilja, uttrycka, undersöka och använda matematiska 

begrepp och samband mellan” (s. 9–10). 

Detta läroplansmål handlar till stor del om att barnet förväntas delta i diskussioner och 

aktiviteter där barnet ges tillfällen att uttrycka och utveckla sitt matematiska språk och 

tänkande, det fokuserar på matematiska begrepp. Genom att barn uppmuntras till att, på 

olika sätt, uttrycka sina matematiska upplevelser från olika situationer skapas en 

förståelse för matematiska begrepp och dess relationer (Utbildningsdepartementet, 2010). 

I arbetet med detta mål är det viktigt att barns nyfikenhet tas till vara på i meningsfulla 

sammanhang och att de ges möjligheter att uttrycka sig på varierade sätt, för att stödja 

innebördsförståelsen av begreppet. Variation är centralt eftersom det skapar 

förutsättningar för att barnet ska utveckla en djupare förståelse. Samtidigt är det viktigt 

att barnet ges möjligheter att jämföra, upptäcka och urskilja likheter och skillnader 

eftersom det är grundläggande för matematikinlärning (a.a.). Det handlar om att barnet 

får möjligheter att tillägna sig innebörder av begrepp och upptäcka nya sätt att förstå sin 

omvärld.  

Enligt läroplanen för förskolan (Skolverket, 2016) ska förskolan ”sträva efter att varje 

barn /…/ utvecklar sin matematiska förmåga att föra och följa resonemang” (s. 9–10). 

Detta strävansmål handlar om att ifrågasätta, reflektera och dra slutsatser kring 

matematiska resonemang. Genom att ifrågasätta hypoteser, reflektera över lösningar och 

göra generaliseringar som således leder till att barnet kan dra slutsatser får det möjligheter 

att utveckla en förmåga att föra och följa logiska matematiska resonemang 

(Utbildningsdepartementet, 2010). Att barnet ges möjligheter att utveckla detta är av stor 

betydelse för barnets kunskapsutveckling i matematik och det är i samspel med andra som 

barn lär av varandra och tillsammans. Därför är kommunikation och samspel av stor 

betydelse för matematikundervisningen (a.a.). 
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4.1.2 Bishops sex matematiska aktiviteter 

Ett sätt att uppnå förskolans läroplansmål är att använda Bishops (1988) sex matematiska 

aktiviteter som utgångspunkt (Utbildningsdepartementet, 2010), vilket även andra 

författare har anammat och använt sig av (se ex. Emanuelsson & Doverborg, 2006; 

Heiberg Solem & Lie Reikerås, 2004). I matematiska aktiviteter växlar barnet mellan 

agerande och tänkande och då utvecklas matematiska färdigheter (Heiberg Solem & Lie 

Reikerås, 2004). Bishop (1988) lyfter sex fundamentala aktiviteter som både är 

universella och nödvändiga för utvecklingen av matematisk kompetens och utgår från att 

lärandet sker i en social samvaro. Aktiviteterna innefattar att räkna, lokalisera, mäta, 

designa, leka/spela och förklara. Dessa aktiviteter kan ske enskilt och oberoende av 

varandra men det verkar vara mer förekommande att aktiviteterna interageras tillsammans 

i en och samma aktivitet. Samtidigt kan dessa aktiviteter användas i olika sammanhang 

där matematik kan urskiljas, undersökas och upplevas, de skapar möjligheter att arbeta 

med förskolans alla matematiska mål och förklarar för hur olika situationer kräver 

matematisk användning (Utbildningsdepartementet, 2010). Nedan kommer en översikt 

presenteras där varje enskild aktivitet förklaras och några exempel på mer konkreta 

handlingar presenteras som aktiviteten, enligt Bishop (1988), innehåller. 

Räkna handlar om användandet av att systematiskt jämföra och ordna antal, en kan 

använda siffror och nummer, prickar, fingrar eller andra hjälpmedel i denna aktivitet. Det 

handlar med andra ord om olika strategier för att ta reda på ”hur många”. Att räkna kan, 

bland annat, handla om nummer, antal, talsystem, algebra, numeriska metoder och 

sannolikheter. 

Lokalisera handlar om utforskandet av den rumsliga omgivningen, att på olika sätt kunna 

resonera och förklara den rumsliga uppfattningen. En kan exempelvis använda ritningar, 

ord eller andra modeller och metoder för att besvara frågor om var. Att lokalisera kan, 

bland annat, handla om positioner, orientering, koordinater, latitud och longitud, vinklar 

och rotation.   

Mäta handlar om att kvantifiera egenskaper med syfte att jämföra och ordna. En kan 

använda olika föremål eller mätinstrument med olika mätenheter för att mäta skillnader 

eller jämföra. Att mäta kan, bland annat, handla om längd, area, volym, tid, temperatur 

och vikt. 

Designa handlar om en spatial förmåga att skapa en form eller design för ett objekt eller 

en rumslig miljö. Det handlar om att skapa mentala mallar för föremål och kroppsliga 

figurer och dess form eller att symbolisera det på ett formellt sätt. Att designa handlar om 

egenskaper hos föremål och kroppsliga figurer, vilket, bland annat, innefattar former, 

mönster, likheter och skillnader. 

Leka/spela handlar om att både utforma och delta i spel och lekar som innefattar regler 

som alla deltagare måste följa. Att leka kan, bland annat, handla om pussel, paradoxer, 

spel, regler, strategier, gissningar och hypotetiska resonemang. 
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Förklara handlar om att hitta strategier för att förklara och resonera om olika fenomen, 

vilket kan handla om vetenskapliga men också religiösa och själsliga fenomen. Att 

förklara kan handla om att klassificera, generalisera, verbala förklaringar som att 

argumentera och göra logiska kopplingar, symboliska kopplingar som ekvationer, formler 

och algoritmer samt att förklara diagram och tabeller (Bishop, 1988). 

4.2 Metoder för undervisning 

Nedan presenteras inledningsvis metoder för matematikundervisning i förskolan, såsom 

guidad observation och att förklara. Därefter redogörs för ämnesintegrerad undervisning 

i matematik integrerat med litteratur/sagor som kan skapa stora möjligheter för lärande. 

Barns lek har länge diskuterats som en självklarhet i talet om förskolan. Leken är viktig 

för barnets utveckling och lärande då den bidrar till det lustfyllda lärandet och barns 

förmåga till symboliskt tänkande och problemlösning (Skolverket, 2016). Matematiska 

erfarenheter är grundläggande för barnets kognitiva utveckling (Burger, 2015). Det är 

således viktigt att barnet involveras i guidade lekar och didaktiska instruktioner i 

aktiviteter för att stödja denna grundläggande utveckling som ett komplement för den fria 

leken (Fisher, Hirsh-Pasek, Newcombe & Golinkoff, 2013). För att det ska vara möjligt 

för förskolebarn att utveckla både kognitiv och intellektuell matematisk kunskap krävs 

det att lärare hittar lämpliga didaktiska strategier och metoder (Dinuta, 2013). Det finns 

flertalet metoder och tillvägagångssätt som lärare kan använda sig av beroende på 

situation och syfte. Nedan presenteras olika varianter didaktiska metoder som kan 

användas av lärare i undervisningssammanhang. 

Guidad observation är en metod som används när läraren riktar uppmärksamhet åt ett 

speciellt fenomen eller matematisk aktivitet för att göra barnet medveten om den 

matematiska världen för att senare göra egna observationer (Dinuta, 2013). Att förklara 

är en metod som lärare kan använda sig av genom att aktivt och medvetet verbalt klargöra 

för olika matematiska koncept genom att anpassa språket efter individen, samtidigt som 

en vital metod är att konversera med barnet och utgå från barnets frågor och 

formuleringar (a.a.). Lärare kan även aktivt demonstrera och synliggöra matematiken 

visuellt men för att låta barnet sätta teorin i praktiken är det även viktigt att barnet ges 

möjligheter att aktivt få utföra och testa matematiska aktiviteter, för att utveckla 

matematiska färdigheter och kunskaper (a.a.). Att problematisera matematiken är en av 

de mest användbara metoderna att använda sig av i undervisningen eftersom det kräver 

att barnet använder sina tidigare erfarenheter för att lösa nya problem som barnet står 

inför. Det finns även andra praktiska metoder att använda sig av, exempelvis algoritmer 

och matematiska spel, som tränar barnet i att se samband och sekvenser (Burger, 2015; 

Dinuta, 2013). 

Studier visar även att en ämnesintegrerad undervisning kan stödja barnets matematiska 

utveckling (ex. Andersone, 2009; Björklund & Pramling Samuelsson, 2013). Berättelser 

och sagor innehåller en rad olika matematiska begrepp som kan bidra till ökad förståelse 

för matematiken i barnets omvärld. I olika berättelser kan barn utveckla matematiska 
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begrepp beroende på dess innehåll, det kan exempelvis handla om att mäta, geometri, tid 

och riktning (Andersone, 2009). 

När matematikundervisningen sker integrerat med sagor och berättelser skapas stora 

möjligheter för lärande, exempelvis genom att använda en berättelse där det avsedda 

läroobjektet är inbäddad i den tillsammans med rekvisita (Björklund, 2014). I berättelser 

skapas delad uppmärksamhet och barnen kan ges tillfällen att vara delaktiga genom att 

föra resonemang och problemlösningar. Detta är en kraftfull strategi eftersom barnet 

deltar i en meningsfull och stimulerande aktivitet där de deltar på sina egna villkor (a.a.). 

I detta möter lärare dock utmaningar i att utveckla förståelse och upplevd meningsfullhet 

hos barnen samtidigt som ett avgränsat utrymme skapas eftersom det, enligt Björklund & 

Pramling Samuelsson (2013), är innehållet och läraren som avgör läroobjektet. Detta är 

således en komplex uppgift eftersom barn inte har samma erfarenheter och förståelser av 

ett begrepp. Därmed är det viktigt att ta hänsyn till barns erfarenheter eftersom 

pedagogiska sammanhang antingen kan underlätta eller begränsa möjligheterna till 

lärande, det gäller dock att erbjuda barnen specifika mönster av variation (Björklund, 

2014). 

När lärare använder sig av litterära böcker i matematikundervisningen och blir tilldelad 

en guide, som presenterar en sammanfattning av boken, mål, centrala begrepp och 

rekommenderade frågor att ställa, ökar matematiska yttranden i undervisningen 

(Hojnoski, Columba & Polignano, 2016). Samtidigt visar forskningsstudier att det finns 

ett samband mellan gester och spatial förmåga (Elia & Evangelou, 2014), vilket medför 

att lärares uttryck och inlevelse får stor betydelse för barnets lärande i en sådan 

matematikundervisning. Det är även viktigt att ta hänsyn till och ta till vara på barns 

skillnader i förståelse för begrepp och deras erfarenheter (Björklund, 2013). 

4.3 Didaktiska ställningstaganden 

I detta avsnitt redovisas de didaktiska ställningstaganden som ligger till grund för 

produktutvecklingen. I detta arbete har det varit relevant att ta hänsyn till något som 

Pramling Samuelsson och Pramling (2008) ger benämningen ämnesdidaktik. 

Ämnesdidaktik handlar om att anknyta innehåll med den pedagogiska verksamheten, med 

det menas hur lärare skapar förutsättningar för barn att lära sig ett specifikt innehåll (a.a.). 

Vår produkt anknyter till den pedagogiska verksamheten och skapar förutsättningar för 

lärare att lära barn ett specifikt innehåll, i detta fall matematik. En aspekt på detta är att 

det är viktigt att barns lärande om grunderna kring ett speciellt ämnesinnehåll är anpassat 

efter barns kunskaper och behov för att således stödja det begynnande lärandet inom olika 

områden (a.a.). Utvecklingen av detta fält för förskolans verksamhet ligger helt i tiden 

eftersom förskolan har fått ett mer utvidgat pedagogiskt ansvar enligt 

utbildningsdepartementet, detta eftersom förskolans läroplan reviderades 2010. 

Således handlar didaktik om relationer mellan barn–innehåll, barn–lärare, lärare –innehåll 

–barn och undervisningen. Innehållet brukar fokusera på hur lärandet ska ske utifrån en 

rad didaktiska grundfrågor, alltså om att besvara frågor om hur undervisningen ska 

verkställas i praktiken. Detta arbete berör främst grundfrågorna vad, hur och varför 
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eftersom vi har i syfte att skapa ett material för förskolepersonal och kan därmed, 

exempelvis, inte avgöra när eller med vem arbetet ska ske. Produkten avser alltså att vara 

ett didaktiskt stöd för förskollärare och andra verksamma pedagoger i förskolan för att 

kunna främja matematikundervisningens planering och utförande. 

4.4 Skillnader mellan vår produkt och redan existerande material 

Vår avsikt är att skapa en produkt som kan användas som ett arbetsmaterial av pedagoger 

i förskolan för att på ett meningsfullt sätt främja matematikundervisningen. Därmed var 

det angeläget att söka efter redan tillgängligt material som redan finns att ta del av. Det 

förekommer en del material som berör matematik på olika sätt såsom barnböcker, böcker 

med beskrivningar av skilda matematiska aktiviteter samt pysselböcker. Samtliga redan 

skapta material skiljer sig däremot mot vår produkt. Vi kunde endast urskilja en produkt 

som har liknande utgångpunkter som granskades för att inte skapa något som redan är 

skapat. Den produkten består av fem sagor, Rutan och Randan av Linda Palm (se ex. 

Palm, 2015), där varje saga berör ett visst område inom matematik (sortering, mängd, 

mätning, mönster och läge) kopplat till förskolans läroplan. I varje bok finns tips på hur 

boken kan användas, frågor att diskutera samt förslag på matematiska aktiviteter att arbeta 

med. Vår produkt kommer däremot att beröra matematikens alla områden som förskolans 

läroplan lyfter (Skolverket, 2016), vilket skiljer sig från redan befintligt funnet material. 

Intentionen är att bidra med en förståelse för matematikens helhet och att det är ett 

mångfacetterat ämne där de olika områdena inte kan särskiljas från helheten. Produkten 

innefattar ett brett perspektiv med många matematiska innehållsområden och hur 

pedagoger kan arbeta med dessa i förskolans verksamhet. 

5 Utformning av produkt 

I följande avsnitt presenteras en övergripande beskrivning av de olika metodiska stegen i 

utformningen av produkten, såsom material som använts, disposition och förändringar 

som skett under utformningen av materialet. Innan vidare läsning vill vi förtydliga att 

detta examensarbete består av tre delar, vilket medför att denna del av examensarbetet 

endast är en av tre produkter och barnboken och lärarhandledningen utgör resultatet för 

denna produktutveckling. 

Böckerna har skapats i programmet Microsoft Publisher Dokument då det är ett, för oss, 

lättanvänt program och vi hade tidigare erfarenheter av det. Intentionen är att slutligen ta 

kontakt med olika förlag och ta reda på om det finns ett intresse att publicera böckerna. 

Nedan beskrivs utformningen av barnboken och lärarhandledningen. 

5.1 Utformning av barnbok 

Boken, Fläcken fyller år (bilaga 3), är en tecknad litterär bok på 54 sidor, inklusive fram- 

och baksida, för barn mellan fyra och sex år. Den kan även anpassas efter de yngre barnen 

på förskolan samt till förskoleklassen. Boken är utformad med hänsyn till att pedagoger 

kommer att kunna arbeta med boken under en längre tid, som ett matematikprojekt i 

verksamheten men även till att endast läsas om så önskas. Boken riktar sig mot all 



 

13 

 

personal som arbetar med barns lärande i förskolan då materialet syftar till att vara 

användbart för alla i förskolan, inte endast enstaka yrkeskategorier. Materialet innehåller 

samtliga innehållsområden som läroplanen för förskolan förespråkar inom matematik.  

Boken är författad och tecknad av oss, Josefin Sjölund Larsson och Malin Lagerhall. 

Författandet började med att vi tillsammans diskuterade och fram och tillbaka bollade 

idéer om innehåll med varandra. När vi hade kommit fram till en historia med en röd tråd 

från början till slut började vi författa i en tabell i programmet Word. I tabellen utformades 

ett skriftligt utkast på hela berättelsen och samtidigt skissades en idé för hur de tillhörande 

bilderna skulle se ut på ett A4a papper.   

Bokens bilder har skapats i pappersform, med papper från ett teckningsblock. 

Teckningsblocket är ifrån Bungers och består av 40 blad matt teckningspapper 

(210x297cm) som har en svag gräng, hög vithet och som kan användas till i stort sett alla 

tekniker. Till en början skissades samtliga sidor med en blyertspenna, därefter fylldes 

skissen i med en vattenfast tunn svart penna (PITT artist pen) från Faber-Castel. När alla 

linjer var svartmålade färglades boken med färgpennor från Faber-Castel (buntstifte, 

color pencils). När boken var färdigställd scannades bilderna in i en dator och texten har 

lagts in i samband med bilderna. De två böckerna finns i nuläget tillgängliga i PDF-

format. 

Boken handlar om Fläcken, en figur som är föränderlig beroende på humör och vad den 

gör. Fläcken fyller år och vi får följa Fläckens resa genom byn där den i omgångar möter 

sina vänner som har fått olika uppdrag, uppdrag som på olika sätt kan kopplas till 

matematik. Vännerna har problem med att lösa uppdragen men får hjälp av Fläcken. 

Fläcken blir fundersam över varför dessa uppdrag måste lösas och varför ingen gratulerar 

på födelsedagen. Hur ska dagen sluta? De karaktärer som förekommer är Fläcken, 

Klocker, Knuten, Åttan, Klot, Romb, Kvadrat, Cylinder och Sexan. 

5.2 Utformning av lärarhandledarbok 

Innan det konkreta skapandet av lärarhandledningen reflekterade vi över vad som kan 

tänkas behövas i den. När lärare använder litterära barnböcker i matematikundervisningen 

och blir tilldelade en sammanfattning av boken, mål, centrala begrepp och 

rekommenderade frågor att ställa ökar lärarens matematiska yttranden (Hojnoski, 

Columba & Polignano, 2016). Detta låg till grund för grovplaneringen av 

lärarhandledningen då vi utifrån det reflekterade över handledningens syfte, vad den 

skulle innehålla och hur det skulle presenteras. Vi beslutade att handledningen skulle 

innehålla matematiska förklaringar för förskolepersonal, aktiviteter att utföra med barn 

samt att presentera den som en separat bok och inte som en bilaga i den befintliga 

barnboken, vilket vi tidigare övervägde. Anledningen till matematiska förklaringar var 

för att tilldela förskolepersonal lättillgängliga fakta eftersom den tidigare forskningen 

visade på en osäkerhet kring matematikämnet hos förskollärare (Delacour, 2013). Valet 

av att särskilja lärarhandledningen från barnboken grundade sig främst i att de båda 

böckerna blev än mer omfattande än vad vi förmodade från början. 
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Utifrån boken “Fläcken fyller år” utformades matematiska aktiviteter att utföra med barn 

som var väl bearbetade med hänsyn till Bishop (1988), läroplanen för förskolan 

(Skolverket, 2016) samt forskning kring barns matematiska lärande. Dessa aktiviteter 

strukturerades upp och kategoriserades efter matematiskt innehåll. Därefter granskades 

detta för att säkerställa att innehållet bestod av läroplanens (Skolverket, 2016) samtliga 

matematiska områden, eftersom det är intentionen med handledningen. Detta resulterade 

i att det utformades ytterligare aktiviteter då det var en tydligt ojämn fördelning av 

matematiskt innehåll i aktiviteterna.  

När aktiviteterna hade utformats började vi att strukturera lärarhandledningen och 

bestämde oss för att kategorisera in aktiviteterna på ett strukturerat och tydligt sätt. Detta 

resulterade i kategorierna stjärnaktiviteter, skapande aktiviteter, lekar och spel, sånger 

och samtalsämnen, vilket förtydligas nedan. Därefter granskades centrala begrepp och 

områden som aktiviteterna innehåller, vilka således förklaras i slutet av 

lärarhandledningen för att säkerställa att lärarhandledningen är tillräcklig för att läsaren 

ska kunna utföra aktiviteterna och förstå begreppen.  

Lärarhandledningen innehåller förklaringar av bokens upplägg och syfte, aktiviteter med 

förklaringar och kopplingar, kopieringsunderlag, övriga bilagor, en redogörelse för 

förskolans matematiska läroplansmål, förklaring av Bishops sex matematiska aktiviteter 

samt en presentation av centrala begrepp och förklaringar av de matematiska områden 

som berörs. I förklaring av bokens upplägg och syfte beskrivs kortfattat syftet med 

böckerna och vad det som pedagog kan vara viktigt att tänka på men även hur boken är 

strukturerad. Den mest omfattande delen i lärarhandledningen består av aktiviteter som 

är kopplade till den litterära barnboken, Fläcken fyller år. De specifika aktiviteterna är 

utformade i syfte att utföra i barngrupp och samtliga presenteras med liknande struktur. 

Aktiviteterna besvarar didaktiska frågor som vad, varför och hur. De består av åtta 

stjärnaktiviteter som följer en röd tråd genom barnboken, därefter finns fyra aktiviteter 

som kategoriserats in i skapande aktiviteter, sex aktiviteter inom kategorin lekar och spel, 

fyra sånger och sex samtalsämnen. För att ta hänsyn till upphovsrättslagen har vi noggrant 

kontrollerat att inget av det vi använt i lärarhandledningen skyddas av lagen (SFS 

1960:729). Aktiviteterna i lärarhandledningen är indelade i ovanstående kategorier som 

tydliggörs med en färgad form och varje enskild aktivitet är tilldelad ett nummer. I nedre 

hörnet av barnboken finns en symbol om den sidan kan kopplas till en aktivitet (bilaga 

4). Varje aktivitet presenteras med rubrikerna utförande, material, centrala 

begrepp/områden, frågor, syfte, läroplansmål och Bishop, med undantag från kategorin 

samtalsämnen som inte innehåller de två förstnämnda, utförande och material (bilaga 5). 

Efter aktivitetsförklaringarna erbjuds bilagor med kopieringsunderlag och andra bilagor 

som kan behövas för att utföra aktiviteterna. I redogörelsen av läroplanen presenteras de 

fyra matematiska läroplansmålen och de har i detta arbete, till skillnad från i läroplanen, 

numrerats då varje aktivitet i lärarhandledningen kopplas till något eller några av dem 

med en siffra, främst för att göra det tydligt för läsaren. Ett sätt att uppnå läroplansmålen 

är att använda sig av Bishops matematiska aktiviteter och därav har även de sex 

matematiska aktiviteterna beskrivits. Slutligen finns ett kapitel om centrala begrepp och 

förklaringar där begreppen i läroplansmålet “utvecklar sin förståelse för rum, form, läge 
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och riktning och grundläggande egenskaper hos mängder, antal, ordning och talbegrepp 

samt för mätning, tid och förändring” (Skolverket, 2016, s.10) främst beskrivs med 

konkreta exempel. Begreppen komparativa ord och hypoteser presenterats också, då de 

utgör en viktig del i matematikutvecklingen.  

6 Produktutvecklingsprocess del 1 

I detta avsnitt presenteras metoden för utvärdering av lärarhandledningen och barnboken 

som består av en enkätstudie. 

6.1 Urval 

För att säkerställa att produkten ska bidra till matematikundervisningen i förskolan är det 

viktigt att den är anpassad så att förskolepersonal kommer att använda den, vilket kräver 

att arbetsmaterialet utvärderas. Vi har gjort en utvärdering genom att dela ut materialet 

till personer som är verksamma inom förskolan som sedan återkopplat till oss. 10 av 13 

deltagare som blev tillfrågade svarade ja till att deltaga i studien, dock tillkom ytterligare 

1 bortfall senare. Vi har i största möjliga mån valt personer med stor variation och därmed 

tillfrågat personer med olika yrkesbefattningar som arbetar med barns utveckling i 

förskolan. Samtliga deltagare i studien har koppling till eller arbetar på olika förskolor 

och har utfört aktiviteten med barn inom den rekommenderade åldersgruppen, alla i 

Stockholms region. Det fanns en oro hos oss att dela ut materialet till okända personer då 

vi i största möjliga mån vill kunna garantera att materialet inte kopieras och sprids. Därför 

har vi tillfrågat, för oss, bekanta personer för att minska risken för spridning. De 

medverkande innefattar tre förskollärare, två barnskötare, två övrig personal som arbetar 

med barns lärande i förskolan samt två personer som studerar till förskollärare vid två 

olika institut. Anledningen till detta urval är för att det finns en intention att alla som 

arbetar med barns lärande i förskolan ska ha möjlighet att använda materialet, oavsett 

erfarenheter.  

6.2 Enkätstudie 

Vi har valt att utföra en enkätstudie som metod för att utvärdera produkten. Löfdahl, 

Hjalmarsson och Franzén (2014) hävdar att det är av relevans att ge skriftlig information 

som komplement till muntlig information. Således har samtliga deltagare inledningsvis 

blivit muntligt tillfrågade angående medverkan och de erhöll information om vad som 

rimligtvis kommer att krävas från deras sida. Därefter fick de ta del av skriftlig 

information gällande syftet med studien (bilaga 6), det krav som ställs på ett deltagande i 

undersökningen samt att de kan avbryta sin medverkan även om de tidigare givit ett 

samtycke och att de förblir anonyma i studien. Dessa ställningstaganden är, enligt Löfdahl 

et al. (2014), en angelägen grund inom forskningsetik. De utvalda personerna har fått 

tillgång till både den litterära barnboken och lärarhandledningen i PDF-format, samt blivit 

tilldelade en särskild aktivitet att testa i barngrupp. Anledningen till att de blev tilldelade 

en aktivitet var för att försäkra en variation i utförande av aktiviteter att testa. Därefter 

blev de tilldelade en enkät (bilaga 7) som är uppdelad i två delar. Första delen behandlar 

frågor om produkten i sin helhet och om det finns något som de anser kan förtydligas eller 
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utvecklas. Den andra delen handlar om den specifika aktiviteten de blev tilldelade och 

besvarar om de anser att den berör matematik och hur utförandet upplevdes av den 

berörde. Således gav enkäterna en inblick i om materialet kan användas av personer som 

arbetar i förskolan för att främja och underlätta matematikundervisningen för pedagoger 

och om det faktiskt är något som personal är intresserade av att arbeta med i förskolan. 

Intentionen var att ta stor hänsyn till deltagarnas egna uppfattningar och åsikter i 

enkätsvaren och fortsättningsvis revidera boken om de anser att något fattas och/eller 

behöver utvecklas (se avsnitt 7). Inga personuppgifter framgår i studien och all personlig 

information kommer att förstöras vid avslutad studie, på så vis kan vi tillgodose 

deltagarna med absolut anonymitet för utomstående. Eftersom barnen inte har 

dokumenterats eller är medverkande i själva studien har inga direkta etiska 

ställningstagen till barn varit nödvändiga. Däremot om något namn presenteras i 

enkäterna kommer dessa att reduceras. Därmed har hänsyn tagits till Vetenskapsrådets 

etiska rekommendationer för att skydda individen mot skada och kränkning 

(Vetenskapsrådet, 2011). 

I utformningen av enkäten har vi noggrant formulerat frågorna för att återfå bästa möjliga 

svar. Varje frågeställning inleds först med en sluten fråga och därefter gavs respondenten 

möjlighet att besvara sin slutna fråga med ett öppet svarsalternativ. De slutna frågorna 

består av ja och nej som svarsalternativ medan den öppna består av antingen “om ja, 

varför?” eller “om nej, varför?”. Fördelen med att ställa slutna frågor är att det ökar 

jämförbarheten i svaren och är lätta att besvara. Fördelen med öppna svarsalternativ är att 

det lämnar utrymme för oförutsägbara svar som inte leder respondenten in i en viss 

riktning (Bryman, 2011; Löfdahl et al., 2014). En problematik med att utföra enkätstudier 

är att det oftast inte är möjligt att ställa uppföljningsfrågor (Bryman, 2011). Detta har vi 

däremot löst genom att deltagarna tillfrågades om möjligheten att kontakta dem om det 

skulle vara nödvändigt med uppföljningsfrågor. Detta medför att vi med hjälp av de slutna 

frågorna fick en snabb överblick medan de öppna frågorna gav oss ett utförligt och 

upplevelsebaserat svar från respondenten. 

6.3 Bearbetning av data 

Vid bearbetning av insamlade data skapade vi inledningsvis en tabell med respektive 

deltagares svar för att få en helhetsöversikt som presenterar antalet ja/nej från enkäten 

(bilaga 8). Där kunde vi snabbt se att det fanns förbättringsåtgärder men också delar i 

handledarboken där det inte förekom några kritiska synpunkter på, till exempel bilagorna 

i lärarhandledningen. Därefter tolkade och sorterade vi samtliga kommentarer och delade 

in svaren i två olika grupper, nämligen de allomfattande svaren eller de som berörde 

specifika områden som läroplansmål eller en specifik aktivitet. Denna uppdelning 

underlättade då det möjliggjorde att bearbeta materialet i mindre delar som synliggjorde 

enskilda svar och gav oss en tydlig översikt. Därefter kunde vi se ett mönster i de båda 

grupperna som slutligen ledde till tre sammanfogade teman där vi delat in enkätsvaren i 

negativa och positiva kommentarer, detta för att göra det tydligt för oss i analys och 

tolkning. Detta var en krävande process där teman och kategorier ändrades under arbetets 

gång då vi kunde se olika alternativa kategorier att dela in resultatet i. De slutgiltiga teman 
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som presenteras i resultatet benämns produktens helhet, innehåll och struktur samt 

specifika aktiviteter. Dessa teman synliggör på ett konkret sätt respondenternas svar utan 

att utelämna åsikter från enkätsvaren kring produkten. Hela bearbetningsprocessen har 

skett i stort samarbete med varandra. 

7 Produktutvecklingsprocess del 2 

I följande avsnitt kommer resultat från insamlade data att analyseras. Analysen kommer 

att presenteras utifrån de olika kategorierna som framtagits i bearbetningsprocessen, 

dessa är produktens helhet, innehåll och struktur och specifika aktiviteter. Produktens 

helhet handlar om resultatet från enkäterna och vad respondenterna anser om böckerna 

som helhet. Under innehåll och struktur berörs aspekter som navigering och förståelser 

av böckernas struktur och uppbyggnad. I specifika aktiviteter presenteras respondenternas 

åsikter kring de olika aktiviteterna som finns i lärarhandledningen. Detta presenteras i 

form av en analys med kopplingar till tidigare forskning som sker inbäddat med resultaten 

från enkätstudien. 

7.1 Produktens helhet 

Skolväsendet är, som tidigare nämnts, i behov av att utveckla lärandemiljöer samt 

metoder för en främjande undervisning som motiverar det enskilda barnet (Skolverket, 

2015). Att lärare utvecklar sin undervisning är en aspekt av framgång men kan samtidigt 

ge en positiv inställning till matematik i tidig ålder, vilket är avsikten med produkten. 

Enligt enkäten kan alla respondenter förutom en tänka sig använda materialet, däremot 

förklarar personen att det inte beror på att materialet är oanvändbart för förskolan. Det 

har alltså inte med den specifika produkten att göra utan snarare att personen i fråga inte 

uppskattar att arbeta utifrån styrda modeller.  

Jag är ”allergisk” mot handledningar, jag vill göra på mitt eget sätt. När man har 

arbetat i 40 år så vet man hur man ska arbeta med matematik. Däremot kan det vara 

ett bra material att använda när man inte har så mycket erfarenhet. (Kommentar från 

enkät) 

Enligt Björklund och Barendregt (2016) behöver lärare utveckla mer pedagogisk och 

didaktisk kunskap samt arbeta mer målinriktat för att barnen ska lära sig nya saker och 

inte upprepa samma matematiska händelser varje dag. Utifrån ovanstående citat blir det 

därmed väsentligt att ifrågasätta vilken inställning till matematik den berörde har och 

vilka innehållsområden den berördes undervisning innefattar samtidigt som det visar på 

att den berörde inte känner någon osäkerhet kring ämnet som det, enligt forskning, finns 

bland förskollärare (Delacour, 2013). Det är dock viktigt att ta hänsyn till att det endast 

är en respondent som svarat på detta sätt och resterande reagerar positivt till att själva 

använda materialet. Personen i ovanstående citat berättar att själva materialet kan vara 

bra för andra personer, vilket vi tolkar som att materialet i sig inte uppfattas som 

oanvändbart i sin helhet. Resterande enkätsvar visar att materialet är något som de skulle 

använda i förskolan och därmed är materialet användbart för förskolepersonal. 
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Mycket välarbetat material som jag kan ha stor användning för i praktiken. Bra med 

förklaringar av både Bishops matematiska aktiviteter och även presentation av alla 

former. (kommentar från enkät) 

Flera respondenter uttrycker sig på liknande sätt som ovan och således kan vi, utifrån 

enkätstudien, se tendenser till att materialet kan användas i förskolan. En person anser 

däremot att det är ett överskott av tvådimensionella former där personen i fråga beskriver 

att hen förmodligen inte skulle använda sig av samtliga beskrivna former i en 

förskolegrupp. Här synliggörs således en dissonans mellan deltagarna då en del upplever 

presentationen av formerna som positiv medan en person upplever flertalet former som 

irrelevanta utifrån målgruppen. I och med detta är det angeläget att ifrågasätta varför 

personen i fråga upplever formerna som irrelevanta, om hen har denna pessimistiska syn 

till matematik, som Delacour (2013) talar om, eller om hen tolkar förklaringen som att 

barn måste lära sig samtliga former. I detta sammanhang anser vi att det är angeläget att 

både lyfta den medvetenhet kring att en del former kan upplevas som irrelevanta för 

enskilda barn men samtidigt har förskolans läroplan fått ett förtydligat ämnesrelaterat 

innehåll. Begrepp som tidigare enbart tillhört skolan har idag blivit synliga i 

förskolediskursen (a.a.). Därför är det viktigt att som pedagog vara medveten om former 

för att, om nödvändigt, lyfta dessa i barngruppen för att ge en god begynnande start och 

ett korrekt begreppsförråd. Med detta som bakgrund anser vi att det är relevant att 

förtydliga på ett konkret sätt att samtliga former inte är relevanta i alla barngrupper utan 

att det snarare är viktigt att som pedagog vara medveten om dem om frågan kommer på 

tal. Detta är angeläget då vuxnas inställning och kunskaper har stor betydelse för barnets 

matematiska lärande (Wernberg, Larsson & Riesbeck, 2010). 

Pedagoger kan tänka sig att använda materialet och om de använder lärarhandledningen 

i arbetet med barnboken kan det medföra att fler matematiska yttranden uttrycks i 

kommunikation med barnen, än om de endast använder produktens litterära barnbok. 

Detta eftersom när lärare använder sig av litterära böcker i matematikundervisningen och 

blir tilldelad en guide ökar matematiska yttranden i undervisningen (Hojnoski, Columba 

& Polignano, 2016).  

Jag tycker att handledarboken skulle vara till stor hjälp för mig att jobba matematiskt 

med barnen. Med hjälp av den är det mycket lättare att prata om matematiken i boken 

och inte bara läsa den som jag annars brukar. (kommentar från enkät) 

Detta visar tydligt på att lärarhandledningen kan stödja att matematiken synliggörs i 

förskoleverksamheten. I berättelser kan barn, enligt Andersone (2009), utveckla 

matematiska begrepp beroende på dess innehåll och eftersom vår produkt innefattar en 

mängd olika matematiska begrepp medför det att de kan bearbetas i barngruppen. Detta 

stödjs även av Björklund (2014) som hävdar att när matematikundervisningen sker 

integrerat med sagor och berättelser skapas stora möjligheter för lärande, speciellt när det 

avsedda läroobjektet är inbäddad i sagan tillsammans med rekvisita. Samtidigt skapas ett 

avgränsat utrymme för lärande eftersom innehållet och läraren avgör läroobjektet 

(Björklund & Pramling Samuelsson, 2013). Det är därför viktigt att vara tydlig med att 

produkten tillför ett sätt att arbeta med matematik i förskolan men att det krävs lyhörda 

pedagoger som lyssnar in barnen. 
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7.2 Innehåll och struktur 

Enkätsvaren visar att det finns specifika förbättringsåtgärder att korrigera i böckerna. 

Samtliga enkätsvar åskådliggör att någon eller några delar behöver utvecklas för att 

materialet ska upplevas som än mer lättillgängligt och begripligt. Detta är något som vi i 

stor utsträckning har tagit hänsyn till. Innehållet i lärarhandledningen uppfattas dock som 

relevant och användbart. Kommentarer i enkätsvaren angående specifika formuleringar i 

lärarhandledningen har reviderats och presenteras inte i detta arbete. Detta eftersom 

kommentarerna var befogade och vi insåg själva att vi hade gjort inkorrekta 

formuleringar. Ett exempel på detta är att förklaring av utförande av aktiviteten “mäta 

med kroppen” var svårförståelig och behövde korrigeras (bilaga 9).  

Samtliga respondenter anser att beskrivning av syfte, berörda läroplansmål (Skolverket, 

2016) och Bishops (1988) sex matematiska aktiviteter i lärarhandledning underlättar vid 

undervisningens genomförande, dokumentation och uppföljning i förskolan. 

Stort plus för kopplingen till mål ur läroplanen. Till exempel vid dokumentation och 

föräldrasamtal. (kommentar från enkät) 

Detta visar på att det uppskattas att läroplansmålen står utskrivet inför varje aktivitet. Det 

kan underlätta för pedagoger att koppla aktiviteterna till specifika läroplansmål, vilket 

medför att materialet även kan underlätta vid pedagogisk dokumentation. När 

matematiken i förskolan relateras till Bishops (1988) sex matematiska aktiviteter skapas 

även möjligheter att tolka matematiska situationer som annars kan förbli outtalade och 

inte identifierade som matematiska (Johansson, 2015). I och med detta bidrar 

lärarhandledningen med ytterligare ett tolkningsverktyg. Lärarhandledningen skapar 

förutsättningar för att det matematiska lärandet synliggörs i förskolan och därmed det blir 

det möjligt att upptäcka den matematik som inte handlar om siffror (Heiberg Solem & 

Lie Reikerås, 2004). Förskolan har ett uppdrag att utvärdera de möjligheter för lärande 

som förskolan erbjuder, snarare än att bedöma barnet (Skolverket, 2016). Detta blir 

möjligt när pedagoger utför dokumentationer med hänsyn till Bishops (1988) 

matematiska aktiviteter eftersom det skapar möjligheter att arbeta med förskolans alla 

matematiska mål och förtydligar hur olika situationer kräver matematisk användning 

(Utbildningsdepartementet, 2010). Däremot kan vi utifrån enkätsvaren inte vara för 

tydliga med förklaringar av vad läroplanens mål och Bishops matematematiska aktiviteter 

innebär. Istället behöver vi möjligtvis förtydliga detta ytterligare, då andra svar visat på 

en vilja till detta.  

Det råder skilda åsikter kring om lärarhandledningen är för styrande eller inte. En 

respondent skulle uppskatta att det tydliggörs att aktiviteterna endast är ett förslag på ett 

sätt att arbeta med boken och att det egentligen finns flera tillvägagångssätt.  

Bara man inte stirrar sig blind på att det ni skriver är det rätta och enda 

tillvägagångssättet. (kommentar från enkät) 

Samtidigt som en annan respondent vill ha mer inramning och tydlighet hur personen i 

fråga kan arbeta med materialet. Respondenteten säger att hen vill ha 
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/…/ information om hur jag jobbar med materialet på bästa sätt. Till exempel som 

ett projekt eller läsa boken varje vecka för att sen göra en aktivitet eller bara göra 

aktiviteten utan att koppla dem till boken. (kommentar från enkät) 

Detta medför att vi behöver förtydliga de didaktiska hänsynstaganden som arbetet vilar 

på då didaktiken har sin utgångspunkt i själva undervisningsprocessen (Pramling 

Samuelsson & Pramling, 2008). I detta arbete berörs främst grundfrågorna vad, hur och 

varför och lärarhandledningen berör dessa didaktiska hänsynstaganden genom att 

presentera innehåll, syfte och metod. Således är det viktigt att inte endast ta hänsyn till 

respondenternas upplevelser i och med att materialet inte är utformat för en specifik 

barngrupp. Det är därför av stor betydelse att snarare förtydliga vad produkten tillför och 

de ställningstaganden som den enskilde pedagogen själv måste ta. Produkten skapar goda 

förutsättningar för ett matematiskt lärande hos barnet eftersom den innehåller 

vetenskapligt prövade metoder. Samtidigt som det, inom ämnesdidaktiken, är viktigt att 

ämnesinnehållet är anpassat efter barns kunskaper och behov för att stödja det 

begynnande lärandet inom olika områden (a.a.), vilket medför att varje enskild aktivitet 

kan behöva anpassas efter barngruppen.  

Materialet var mycket bra beskrivet och aktiviteterna var varierande men med tydlig 

koppling till boken. Den stora variationen på aktiviteter gör att man kan anpassa efter 

barngruppen och rådande förhållanden. (kommentar från enkät) 

Ovanstående citat visar att det finns en förståelse för att materialet kan behöva anpassas 

efter barngruppen och att det även är anpassningsbart, vilket uttrycks av ytterligare en 

respondent. Detta är ändock något som behöver förtydligas eftersom flera deltagare 

önskar mer utförliga förklaringar, som exempelvis när en specifik aktivitet bör utföras. 

Fem av deltagarna kommenterade att antigen barnboken och/eller lärarhandledningen var 

lång och två deltagare skulle föredra att lärarhandledningen i större utsträckning 

presenteras i punktform, för att göra den mer lättläslig då det, enligt dem, är mycket text 

i handledningen och att en del information är onödig. Respondenter anser att det är 

mycket text men samtliga ser det inte som en nackdel, dock anses materialet vara 

tidskrävande. 

Det är mycket text, vilket kan skrämma folk men tar man sig igenom det så kan det 

nog vara till en mycket stor hjälp! Bra jobbat! (kommentar från enkät) 

Samtidigt berättar två personer att båda böckerna är för långa och har för stort innehåll. 

Boken känns för lång, det var svårt att hålla barnen fokuserade. Det var lite för 

mycket information, både i boken och lärarhandledningen. (kommentar från enkät) 

Jag tycker att ni kan korta ner både barnboken och handledarboken. Det blir för 

mycket intryck men annars väldigt bra! (kommentar från enkät) 

Detta visar på ytterligare en dissonans mellan respondenternas svar då personer å ena 

sidan anser att det är för mycket material och att de vill ha ett smalare utbud att arbeta. 

Andra anser att ett brett utbud är något positivt då det underlättar arbetet med matematik 

i förskolan. I och med detta och med tanke på att syftet med produkten är att ge ett material 

som berör läroplanens (Skolverket, 2016) samtliga matematiska innehållsområden och 
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samtidigt ta hänsyn till respondenternas upplevelser krävs ett förtydligande av materialet. 

Att materialet är avsett till att användas under en längre tid och att boken i sig inte behöver 

läsas innantill under ett enstaka tillfälle behöver förtydligas. Samtidigt har vi tagit hänsyn 

till texternas längd och förkortat båda böckernas texter och gjort en avgränsning om vad 

som är mest relevant. Vi har även ändrat i lärarhandledningen och placerat 

begreppsförklaringarna efter aktivitetsförklaringarna för att reducera upplevelsen av att 

det är för mycket att läsa innan aktiviteterna, då kan pedagoger själva välja att läsa om de 

känner att något är viktigt att personligen ta till sig inför respektive aktivitet. Vi har även 

förtydligat att aktiviteterna endast är exempel på vad pedagoger kan göra kopplat till 

barnboken snarare än ett måste. 

7.3 Specifika aktiviteter 

Detta avsnitt presenterar främst kommentarer som respondenterna givit angående den 

tilldelade aktiviteten men också andra kommentar avseende specifika aktiviteter som 

lärarhandledningen innehåller. Gällande den specifika aktiviteten som deltagarna blev 

tilldelade att utföra i barngrupp hade samtliga deltagare endast positiv kritik som visar att 

själva aktiviteterna är relevanta och användbara utifrån läroplanens matematiska mål. 

Studier visar på att lärare främst undervisar matematik i förskolan genom att lösa 

vardagliga problem i avsaknad av specifika syften (Björklund & Barendregt, 2016), 

således kan det utformade materialet vara av stor vikt. Materialet resulterar i ett lämpligt 

didaktiskt arbetssätt där vi tagit hänsyn till flera metoder från olika forskningsstudier (se 

avsnitt 4.2). Den utformade produkten ger således barnet goda möjligheter till 

matematiska erfarenheter. De aktiviteter och samtalsämnen som produkten innehåller kan 

medföra att barnen spontant i leken och vardagen upptäcker matematiska fenomen som 

de tidigare inte uppmärksammat. 

Uppdragskorten var jätteroliga. Barnen visade ett stort intresse för aktiviteten och på 

eftermiddagen när vi gick ut på gården började barnen ge varandra liknande uppdrag. 

Kul att se ett så stort intresse! (kommentar från enkät) 

Detta påvisar att barn fortsätter upptäcka sin omvärld och prövar sina nya idéer när de 

blivit medvetna om, i detta fall, lokalisering i förhållande till omgivningen, vilket en 

specifik aktivitet bidragit till. Detta är ett exempel på att guidade lekar som ett 

komplement för den fria leken stödjer den grundläggande utvecklingen (Fisher, Hirsh-

Pasek, Newcombe & Golinkoff, 2013). Samtidigt är det viktigt att ha i åtanke att en vuxen 

deltagare ofta är nödvändig för att barnet ska utveckla matematiska färdigheter 

(Björklund, 2013), i detta fall kan det handla om en närvarande pedagog som kan 

benämna lokaliseringsbegrepp. Lärares matematiska och didaktiska kunskaper har stor 

betydelse för hur möjligheterna för matematiklärande skapas i förskolan (Doverborg, 

2006). Med andra ord är det betydelsefullt att ge barnet erfarenheter som det kan bearbeta 

i leken, vilket produkten kan tillföra, men det är samtidigt viktigt att pedagoger besitter 

matematiska kunskaper. 

Eftersom produkten anses vara användbar för deltagarna i studien kan vi dra slutsatsen 

att förskolepersonal kan, med stöd av materialet, erbjuda berikande matematiska 

erfarenheter. Att använda sig av berättelser är en kraftfull strategi där barnet deltar i en 
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meningsfull aktivitet och de får möjligheter att delta på sina egna villkor (Björklund, 

2014). Dock är det viktigt att ha i åtanke att varje enskilt barn har egna erfarenheter och 

förståelser och det krävs därmed att lärare anpassar materialet efter barngruppen snarare 

än att utföra aktiviteterna precis som lärarhandledningen förklarar. 

Jag känner att vissa aktiviteter är för svåra för barnens ålder och intresse. Till 

exempel att vika asken är förmodligen för komplicerat. (kommentar från enkät) 

Detta exempel visar på att det är viktigt att detta förtydligas i produkten. Flera 

respondenter visar en vilja att specifika aktiviteter bör anpassas åldersmässigt då en del 

aktiviteter uppfattas som för avancerade för den specifika barngruppen. 

Lärarhandledningen tillför exempel på aktiviteter där barn får tillgång till material som 

bygger på barns förmåga att prova, konstruera och upptäcka, vilket har en betydelsefull 

roll för matematiken i förskolan (Curcio & Schwartz, 2006; Wernberg, Larsson & 

Riesbeck, 2010). När barnet involveras i guidade lekar och didaktiska instruktioner, som 

produkten bidrar med, stöds den grundläggande matematiska utvecklingen och det är 

samtidigt ett komplement för den fria leken (Fisher, Hirsh-Pasek, Newcombe & 

Golinkoff, 2013). Däremot måste pedagogen, som tidigare nämnts, själv kunna avgöra 

vilka aktiviteter som kan upplevas som meningsfulla för barnen och anpassa aktiviteter 

efter barnens behov och erfarenheter. Detta är ändock något vi till viss del kommer att ta 

hänsyn till och i en del aktiviteter ges två olika exempel på utföranden med två olika 

svårhetsgrader. 

7.4 Sammanfattning 

Sammanfattningsvis visar enkätstudien att förskolepersonal skulle använda produkten i 

arbetet med matematik i förskolan, dock krävs korrigeringar för att de ska uppleva 

materialet som än mer lättillgängligt och hanterbart. Det handlar om att reducera texter 

och förtydliga strukturen och specifika förklaringar. Materialet som helhet är däremot 

något som samtliga respondenter anser vara användbart för förskolan. Produkten utgör 

ett alternativt sätt att arbeta med matematik och kan underlätta planeringen av 

matematikundervisningen i förskolan. I och med detta har ett material skapats som kan 

användas och underlätta matematikundervisningen i förskolan, vilket också var syftet 

med studien.  

8 Diskussion 

Detta avsnitt inleds med en diskussion angående vår produkt ur ett samhälls- och 

verksamhetsperspektiv. Fortsättningsvis redogörs det för en utvärdering av enkätstudien. 

Därefter diskuteras och argumenteras det för för- och nackdelar med produkten samt 

förslag på fortsatta produktutvecklingar. Detta följt av avslutande kommentarer. 

8.1 Vår produkt ur ett samhälls- och verksamhetsperspektiv 

Det råder, som tidigare nämnts, en problematik i den svenska skolan då elevers kunskaper 

i matematik har blivit allt sämre (Skolverket, 2015). Samhället är således i behov av att 

lärare utvecklar lärandemiljöer som motiverar och engagerar det enskilda barnet för att 
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på så sätt reducera denna kraftiga nedgång. För att främja reduceringen och uppnå goda 

resultat i matematik krävs det att barnet möter engagerade lärare som anpassar 

undervisningen efter det enskilda barnet (a.a.).  

Förskolan har fått ett förtydligat ansvar och ska sträva efter att barnet får en helhetssyn 

på matematik och en förståelse för hur det kan användas i vardagen. I förskolan har 

matematiska begrepp som tidigare enbart tillhört skolan vuxit fram (Delacour, 2013). 

Samtidigt är det vanligt att förskollärare har en pessimistisk inställning till matematiken 

(a.a.), vilket medför en problematik i förhållande till att barns kunskaper i matematik har 

blivit allt sämre. Detta är något som vi upplever som oroväckande. Om satsningen för att 

ge barn bättre kunskaper i matematik har lagts på förskolan krävs det att lärare i förskolan 

besitter kunskaper och verktyg för att utföra sitt uppdrag. Vår bakgrund visar på att det 

förekommer att förskolor inte tillgodoser detta, vilket är problematiskt eftersom samhället 

är i behov av en satsning samtidigt som resurserna i förskolan verkar vara otillräckliga. 

Det finns, exempelvis, omedvetna pedagoger (Wernberg, Larsson & Riesbeck, 2010), 

pessimistisk inställning hos lärare (Delacour, 2013), undervisning som upprepar samma 

händelser varje dag (Björklund och Barendregt, 2016) samt matematiska händelser som 

inte identifieras som matematiska (Johansson, 2015). Detta är bara ett fåtal exempel på 

den problematik som råder i den svenska förskolan avseende matematikämnet och det 

måste ske en förändring.  

I förskolan är det inte endast förskolläraren som har ansvar för den pedagogiska 

verksamheten och barnets matematiska utveckling, utan alla som arbetar med barns 

lärande har, enligt förskolans läroplan (Skolverket, 2016), ett ansvar. Därför är det av stor 

vikt att både se till hur förskollärare tillgodoser barnets utveckling men även hur annan 

personal arbetar eftersom även de är med och utvecklar verksamheten. Samtidigt vill vi 

påstå att om förskollärare har en pessimistisk inställning kan det vara möjligt att även 

annan personal har det. I förskolan är det vanligt att arbetslag består av människor med 

olika yrkeskategorier och erfarenheter som tillsammans bildar en gemensam verksamhet 

där de påverkas av varandra. Detta medför att det är extra angeläget att skapa verktyg som 

är anpassade för alla yrkesgrupper. Dock är det förskolläraren som har det yttersta 

ansvaret och därmed, till viss del, kan styra över verksamhetens innehåll. Förskollärare 

behöver, som tidigare nämnts, utveckla mer pedagogisk och didaktisk kunskap samt 

arbeta mer målinriktat för att barnen ska lära sig nya saker (Björklund & Barendregt, 

2016). Samtidigt är ett samarbete med hela arbetslaget av stor vikt eftersom det inte endast 

är förskollärare som arbetar med barns utveckling. Genom att planera verksamhetens 

innehåll blir det möjligt för förskollärare att målmedvetet rikta fokus mot specifika 

innehållsområden och synliggöra matematiken för barnet (a.a.).  

I planering av verksamheten är det angeläget att använda sig av didaktiska 

utgångspunkter, eftersom didaktiken är orienterad mot undervisningsmetoder. I förskolan 

är det dock mer ovanligt det sker en planerad matematikundervisning med specifika 

syften (Björklund & Barendregt, 2016), vilket den skapta produkten kan ge goda 

möjligheter för. Ur ett didaktiskt perspektiv är det viktigt att innehållet i undervisningen 

är anpassat efter barnets kunskaper och behov för att stödja det begynnande lärandet 
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(Pramling Samuelsson & Pramling, 2008). Innehållet i den skapta produkten fokuserar på 

hur undervisningen kan genomföras utifrån en rad didaktiska grundfrågor och därmed 

skapar produkten möjligheter för ett alternativt sätt att arbeta med matematik i förskolan. 

Den består av ett utförligt material där de didaktiska frågorna hur, vad och varför 

besvaras, vilket underlättar i planering av verksamheten. Materialet bidrar till planerade 

aktiviteter med specifika syften utifrån förskolans strävansmål men även till utveckling 

och synliggörande av matematiska lärprocesser i leken och vardagen. 

Matematikutveckling sker inte endast i styrda aktiviteter utan även spontant i samspel 

med andra. Matematiskt lärande uppstår i leken men lärares förmågor att erbjuda 

lärandesituationer är av stor betydelse (Ahlberg, et al. 2000). I leken skapas problem och 

det är en plats där barnet kan pröva sina idéer och förståelser (Björklund, 2013). Därför 

är det även av stor betydelse att i arbetet med detta material vara lyhörd och se hur barnen 

använder sina nya insikter. Genom att ta tillvara på spontana matematiska tillfällen kan 

ytterligare möjligheter skapas, vilka kan bidra till att barnet erhåller en förståelse för att 

matematiken har en betydelsefull roll i vardagen och för problemlösningar. Därför vill vi 

argumentera för att materialet kan användas som utgångspunkt i arbetet med matematik i 

förskolan, dels genom att följa den och utföra samtliga aktiviteter men också för att 

synliggöra matematiken vid andra tillfällen.  

8.2 Utvärdering av enkätstudien 

Utifrån enkätstudien kunde vi urskilja flertalet korrigeringar som var relevanta att 

genomföra för att göra materialet mer användbart och lättillgängligt. Deltagarnas 

synpunkter har varit betydelsefulla och utan genomförandet av enkätstudien hade vi inte 

fått syn på delar som var otydliga eller onödigt utförliga. Därför har det varit av stor vikt 

att ta del av respondenternas åsikter och således kunna skapa ett material som kan vara 

användbart för förskolepersonal, snarare än ett personligt material som vi själva kan 

tänkas använda. Intressant är också att vi inte fått någon kritik om att någon av 

aktiviteterna inte är matematiska, trots att matematik ofta enbart förknippas med tal, 

siffror, former och begrepp (Dahl & Nordqvist, 2002). Således drar vi slutsatsen att 

samtliga deltagare anser att varje enskild aktivitet stödjer matematikutvecklingen.  

Att utföra en enkätstudie var, utifrån vår uppfattning, ett bra sätt att utvärdera produkten. 

Det gav oss en tydlig bild om respondenternas åsikter och upplevelser av det utformade 

materialet utan att tillföra onödig information. Det visade sig dock snabbt att flera 

deltagare ansåg att deltagandet var tidskrävande, därför hade även en intervjustudie 

kunnat vara ett alternativ för att underlätta för respondenterna. Däremot gav enkäterna 

oss ett tydligt insamlat material som underlättade vid bearbetning och de slutna frågorna 

ökade jämförbarheten i svaren (Bryman, 2011). Detta hade en intervjustudie hämmat och 

det finns en risk att hur vi ställer frågorna och tolkar respondenternas svar skulle ge en 

inverkan på resultatet (a.a.). Vi anser att antal tillfrågade personer var tillräckligt 

omfattande, trots att det endast var nio personer som besvarade enkäten. Enkäterna gav 

oss ett brett utbud med mycket relevant information utan att innehålla allt för mycket data 

att analysera och tolka. Vid första anblick upplevdes dock en problematik att tillgodose 

samtliga deltagares åsikter då de delvis stod emot varandra, däremot var det möjligt att 
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göra detta efter noggrann analys och tolkning av insamlade data. Vår valda metod 

medförde att vi fick svar på de funderingar och åsikter som krävdes för att kunna utveckla 

produkten till att vara mer användbar för förskolepersonal. En enkätstudie med endast 

öppna frågor hade däremot kunnat tillföra oförutsedd information samtidigt som det hade 

lett till ett än mer tidskrävande deltagande (a.a.). Det hade således kunnat gett 

konsekvensen att deltagarna besvarade frågorna på ett sätt som inte hade bidragit till 

arbetet i lika stor utsträckning. 

8.3 Produktdiskussion 

Examensarbetets ämnesinnehåll grundar sig i ett gemensamt intresse för matematik och 

vi båda var positivt inställda till att skapa en produkt, som på något sätt skulle ge ett bidrag 

till förskolan. Det fanns en idé redan tidigt i processen om att skapa en kapitelbok där 

samtliga matematiska områden skulle beröras i olika kapitel, därav beslutades att skapa 

en litterär barnbok. Innan vidare spekulationer angående bokens upplägg utformades 

underlag för utformning av arbetsmaterialet. Detta medförde ett klargörande för vilka 

matematiska innehållsområden förskolan förväntas utveckla hos barnet (Skolverket, 

2016) och därmed även vilka innehållsområden boken skulle innehålla. Detta resulterade 

i ett beslut att sammanväva matematikens områden eftersom de tillsammans bildar en 

helhet. När matematiska områden delas in i kapitel hade vi en förutfattad mening om att 

när områdena lyfts separat kan det ge konsekvensen att de fortsättningsvis synliggörs 

enskilt, och mer sällan som delkomponenter. I enlighet med detta uppstod många idéer 

och tankar gällande bokens innehåll och karaktärer, dessa bollades fram och tillbaka och 

tillslut uppstod en slutgiltig berättelse. 

Eftersom bakgrunden utformades innan påbörjandet av materialet erhölls även ett brett 

utbud av didaktiska undervisningsmetoder som är vetenskapligt granskade. Vi upplever 

att detta tillsammans med granskning och bearbetning av förskolans läroplan (Skolverket, 

2016) var till stor hjälp vid utformning av materialet för att kunna säkerställa materialets 

innehåll. Utan granskning av förskolans läroplansmål vill vi påstå att det finns det en risk 

att olika områden kommer i skymundan. Samtidigt upplever vi att Bishops (1988) sex 

matematiska aktiviteter underlättade för att få en variation och beskriva matematik på ett 

sätt som gör att förskolans matematik synliggörs och blir begriplig. Genom att använda 

sig av och relatera situationer till Bishop (1988) blir det möjligt att synliggöra och tolka 

aktiviteter som matematiska. Dock upplevde vi en problematik i att förklara olika 

matematiska fenomen i lärarhandledningen. Detta för att å ena sidan kunna tilldela 

tillräcklig information till de som upplever en osäkerhet och å andra sidan inte skriva allt 

för mycket text. Dels eftersom det behövs mer kunskaper hos lärare och dels på grund av 

en önskan om mindre textomfång då det, enligt enkätstudien, kan innebära att 

förskolepersonal väljer att inte ta del av materialet. Däremot var det mindre problematiskt 

att formulera aktivitetsförklaringar, vilket sannolikt beror på att vi använde oss av 

läroplanen för förskolan (Skolverket, 2016) och Bishops (1988) sex matematiska 

aktiviteter i utformning av dessa.  
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Slutresultatet av produkten är både relevant och användbar och vi upplever att vi har fått 

goda erfarenheter kring hur vi kan tänka om vi skulle skapa något liknande material i 

framtiden. Det vi däremot insett är att det finns väldigt många olika tillvägagångssätt och 

utformningar som både ger för- och nackdelar beroende på hur de utformas. Vi vill 

samtidigt argumentera för att produkten innehåller många fördelar och bidrar till 

matematikutvecklingen då den består av aktiviteter som berör samtliga områden. 

Eftersom lärarhandledningen både innehåller exempel på aktiviteter men också 

förtydliganden vad matematik i förskolan kan innebära kan det medföra att den osäkerhet 

eller bristande kunskap om matematik hos lärare, som Delacour (2013) talar om, 

reduceras.  

En fortsättning på detta arbete kan vara att utforma nya böcker som är mindre omfattande 

och fokuserar på specifika matematiska innehållsområden. Dock var detta inte ett 

alternativ för oss då det hade varit alltför tidskrävande att skapa tillräckligt många böcker 

för att innefatta förskolans samtliga områden i förskolans läroplan (Skolverket, 2016), 

vilket var syftet med studien. Detta är däremot en idé som är möjlig att, för oss, skapa i 

framtiden. Det skulle kunna medföra att förskolepersonal kan använda den bok som 

innehåller det som barnen är intresserade av eller som de anser sig själva vara osäkra på. 

Vi är medvetna om att det finns en risk för att pedagoger ska uppleva materialet som stort 

men vi har en förhoppning om att skapa en förståelse för att boken är avsedd att användas 

under en längre tid. Samtidigt är vi riktigt nöjda med den slutgiltiga produkten och stolta 

över att ha skapat ett lärorikt och brett matematiskt material som innefattar samtliga 

matematiska innehållsområden som förskolans läroplan förespråkar (Skolverket, 2016). 

Material för förskolan som stödjer och ger bidrag till matematikundervisningen är 

angeläget i förhållande till förskolans uppdrag och hur förskolans matematik ser ut idag. 

Vi vill därför påstå att det är av stor vikt att det finns olika utformningar av konkreta 

material som är anpassade för alla, både barn och pedagoger. Det är därför angeläget att 

fortsatta arbeten utformas i form av produkter för att skapa en variation och ett stort utbud. 

Det kan förslagsvis handla om andra böcker kopplat till matematik, men även 

matematikundervisning som integreras med, exempelvis, musik, drama och bild.  

8.4 Avslutande kommentarer 

Vi har skapat en produkt som stödjer och underlättar matematikundervisningen i 

förskolan och det är ett material som förskolepersonal anser är användbart, därmed har 

syftet med studien uppnåtts. Detta har, å ena sidan, säkerställts genom vetenskapligt 

granskade metoder och, å andra sidan, genom goda resultat i enkätstudien. Matematik är 

ett mångfacetterat ämne och intentionen att skapa ett brett material är något som vi har 

lyckats med. Produkten kan bidra till att dämpa den pessimistiska inställningen till 

matematik och på så vis underlätta undervisningen, däremot kan vi inte säkerställa att de 

som använder materialet är engagerade pedagoger. Vi kan därför dra slutsatsen att detta 

examensarbete, som består av en vetenskaplig text, en barnbok och en lärarhandledning, 

ger ett bidrag till barnets matematiska lärprocesser och underlättar 

matematikundervisningen i förskolan. 
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Bilagor 

Bilaga 1 – Sökhistorik 

 

Datum Databas Sökord/booleska 

operatörer (limits) 

Antal 

träffar 

Sidtal Antal 

valda 

utifrån 

abstract 

Antal 

använda 

29/8-

2016 

Libris preschool* AND math* 

AND education (endast 

avhandlingar) 

13 2 6 1 

29/8-

2016 

Discovery preschool* AND mathematic 

learning AND didactic* 

(peer reviewed, date 

published from 20000101) 

40 3 10 4 

30/8-

2016 

Discovery preschool* AND 

mathematic* AND didactic 

strategies (peer reviewed, 

date published from 

20000101) 

14 1 7 1 

30/8-

2016 

Discovery preschool AND mathematic* 

AND reading book* (peer 

reviewed, date published 

from 20000101) 

48 3 11 1 

31/8-

2016 

Discovery mathematical object* AND 

preschool* AND Early 

childhood education (peer 

reviewed, date published 

from 20000101) 

67 4 11 1 
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Bilaga 2 – Artikelöversikt 

Författare 

Årtal 

Titel Problem och syfte Urval och 

datainsamlingsmetod 

Genomförande, 

analys 

Resultat 

Dinuta, N.  

2013 

 

Didactic 

Strategies Used 

in Teaching - 

Learninig of 

Premathematical 

Operations in 

Preschool 

Education 

Syftet är att redogöra för 

olika metoder som kan 

användas i 

matematikundervisningen. 

Inget specifikt urval 

presenteras. 

Artikeln består av 

en presentation av 

metoder, som 

varken analyseras 

eller redogör för hur 

den har genomförts. 

Artikeln redogör 

för olika metoder 

som kan 

användas för att 

undervisa i 

matematik. 

Fisher, K., 

Hirsh-

Pasek, K., 

Newcombe, 

N., & 

Golinkoff, 

R.  

2013 

 

Taking Shape: 

Supporting 

Preschoolers' 

Acquisition of 

Geometric 

Knowledge 

Through Guided 

Play.  

Syftet med studien är att 

undersöka om barn visar 

mer ökad förståelse för 

former i guidad lek än i fri 

lek och metodiska 

instruktionsaktiviteter.  

60 barn (4-5 år) deltar 

i studien och metoden 

består av 

videoinspelning som 

analyseras. 

Deltagarna i studien 

fick sortera former 

två gånger, med en 

veckas mellanrum. 

Där emellan deltog 

barnen i olika typer 

av form-aktiviteter. 

Att fri lek är bra 

men att guidad 

lek krävs för att 

synliggöra 

former på något 

speciellt sätt.  

Björklund, 

C., & 

Pramling 

Samuelsson, 

I.  

2013 

Challenges of 

teaching 

mathematics 

within the frame 

of a story – a 

case study 

 

Syftet är att undersöka 

undervisningsstrategier 

relaterat till barns respons 

för att ta reda på vad i en 

målorienterad praxis som 

gör lärandet möjligt 

samtidigt som det 

karaktäriseras av respekt 

för barns intentioner och 

idéer.  

Flera 

videoinspelningar har 

filmats men en 

specifik presenteras 

och analyseras i 

artikeln. Den består av 

15 min lång film med 

en förskollärare och 

fem barn (4-5 år).  

Inspelningen består 

av en aktivitet där 

förskolläraren 

inleder med en 

historia för att sedan 

problematisera 

hel/halv. Vilket 

analyseras ur olika 

aspekter, ex. delad 

uppmärksamhet och 

utrymme för 

lärande.  

Studien visar att 

undervisningen i 

matematik med 

hjälp av en 

berättelse skapar 

goda möjligheter 

för delad 

uppmärksamhet 

och delaktighet, 

samtidigt som 

det skapas ett 

avgränsat 

utrymme för 

lärande. 

Andersone, 

R.  

2009 

Through fairy-

tale to math in 

lessons. 

Syftet med studien är att 

jämföra matematiska 

innehåll i skönlitterära 

böcker med lärares syn på 

det matematiska 

innehållet.  

Fyra böcker: 

Rödluvan, 

mästerkatten i stövlar, 

Snövit och 

Tummelina och 86 

lärare. 

I artikeln analyseras 

böckernas 

matematiska 

innehåll, exempelvis 

mäta, tid, 

geometriska former 

och 

lokaliseringsbegrepp 

och jämförs med 

lärares syn på det 

matematiska 

innehållet. 

Resultatet visar 

att användning 

sagor kan främja 

barns förståelse 

av matematiska 

begrepp.  

 

Burger, K. 

2015 

Effective Early 

Childhood Care 

and Education: 

Successful 

Approaches and 

Didactic 

Syftet är att identifiera 

pedagogiska strategier 

som främjar barns 

utveckling. 

Studien använder 

olika 

forskningsstudier som 

har i syfte att tilldela 

metoder för barns 

tidiga utveckling med 

Författaren 

presenterar olika 

pedagogiska 

metoder som 

främjar barns 

utveckling, enligt 

Resultatet 

presenterar olika 

metoder och 

strategier inom 

varje kategori 

och drar 
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Strategies for 

Fostering Child 

Development 

fokus på barns 

matematiska, 

språkliga och sociala 

utveckling. 

andra 

forskningsresultat. 

slutsatser om hur 

barns utveckling 

kan underlättas.  

Hojnoski, 

R., 

Columba, 

H., & 

Polignano, 

J.  

2016 

 

Increasing 

Teacher 

Mathematical 

Talk During 

Shared Book 

Reading in the 

Preschool 

Classroom: A 

Pilot Study 

Studien innefattar två 

syften. Både att undersöka 

om böckers utformning 

har effekt på lärares 

nyttjande av matematiska 

samtal och även effekten 

av att utbilda lärare i att 

samtala om matematik. 

Två förskollärare som 

arbetar med barn 

mellan 3 och 5 år och 

10 böcker, fem med 

matematiskt innehåll 

och fem utan.  

Lärarna får först 

läsa böcker som de 

vanligtvis skulle 

göra och därefter ta 

del av "readers 

guide" för att 

återigen läsa för 

barnen. Vilket 

därefter sätts i 

relation till 

varandra. 

Resultatet visar 

att när lärarna 

blir tilldelade en 

guide för läraren, 

som innefattar en 

sammanfattning 

av boken, mål, 

centrala begrepp, 

ordförråd, och 

rekommenderade 

frågor att ställa, 

ökar 

matematiska 

yttranden.  

Elia, I., & 

Evangelou, 

K.  

2014 

Gesture in a 

Kindergarten 

Mathematics 

Classroom 

Syftet med studien är att 

ge en ökad förståelse för 

gesters betydelse för 

rumsliga begrepp i 

samspel med lärare. 

En lärare och 9 barn 

(4 år) samt en sagobok 

om Guldlock. 

Läraren berättar 

historien om 

Guldlock och 

använder planerade 

gester för att 

förtydliga begrepp 

som i och utanför, 

på och under och 

därefter testas 

barnens kunskaper. 

Resultatet visar 

att det finns en 

nära koppling 

mellan spatial 

förmåga och 

gester och den 

stödjer tidigare 

studier.  
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Bilaga 3 – Utdrag ur Fläcken fyller år 

Här är ett utdrag ur fläcken fyller år. Delar i boken har raderats och det står skrivet hur 

många sidor som tagits bort.  
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Här har 6 sidor raderats.



 

35 

 

 

Här har 16 sidor raderats.



 

36 

 

Här har 4 sidor raderats.
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Bilaga 4 – Exempel på navigering mellan böckerna. 

 
Bilden till vänster visar en sida i lärarhandledningen och bilden till höger en sida i 

barnboken. Detta är ett exempel som åskådliggör att sidan i barnboken med en stjärna 

med siffran 1 i kan kopplas till Stjärnaktivitet 1 i lärarhandledningen.  
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Bilaga 5 – Utdrag ur lärarhandledningen 

Här ett utdrag ur lärarhandledningen. Sidor har raderats och endast delar av boken visas 

här, för att se vilka kan en jämföra med innehållsförteckning och sidnummer. 
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Bilaga 6 – Informationsbrev 

Vill du delta i en studie om ett matematikmaterial för förskolan? 

Information om studien 

Vi, Malin Lagerhall och Josefin Sjölund Larsson, har skapat ett material som består av 

en barnbok med tillhörande lärarhandledning som en del i vårt examensarbete.  Syftet 

med studien är att skapa ett arbetsmaterial som förskolepersonal kan använda sig av i 

matematikundervisningen på ett lustfyllt och målmedvetet sätt. Det är viktigt att fråga 

förskolepersonal om deras åsikter kring böckerna, om de är lättförståeliga och om det är 

något de kan tänka sig att använda eftersom materialet är avsett för förskolepersonal. 

Därför är det viktigt för oss att ta del av åsikter från personer som arbetar i förskolan 

och få kritik och en bedömning av böckerna för att därefter redigera och anpassa 

materialet. Studien är ett examensarbete på grundnivå och är en del av 

förskollärarutbildningen vid Högskolan i Gävle.  

Urval av deltagare 

Vi har valt att tillfråga barnskötare, förskollärare och övrig förskolepersonal som arbetar 

med barns lärande då syftet med materialet är att det ska vara förståeligt för all verksam 

personal i förskolan. Därför har vi även valt att tillfråga dig och hoppas att du väljer att 

delta. 

Utförande 

Du tillfrågas härmed att delta i en studie och om du väljer att delta kommer du att få;  

- Läsa de båda böckerna, en barnbok med tillhörande lärarhandledning.  

- Utföra en slumpmässigt tilldelad aktivitet tillsammans i din förskoleverksamhet. 

- Göra en värdering av boken och handledningen och återge dina erfarenheter av 

materialet/aktiviteten genom att besvara en enkät som handlar just om din 

uppfattning.  

- Eventuellt bli kontaktad efteråt för ytterligare frågor (senast två veckor efter 

inlämnad enkät). 

Om du väljer att delta kommer vi ut till dig, vid för dig lämplig tid, och ge dig 

materialet samt den enkät du förväntas fylla i. Enkäten består av två delar, varav den 

första behandlar din uppfattning av materialet i helhet. Den andra delen handlar om din 

erfarenhet av en slumpmässigt tilldelad aktivitet. Efter ungefär en vecka kommer vi 

tillbaka och samlar in materialet men skulle du behöva mer tid kan vi förhoppningsvis 

anpassa oss efter detta. 

Ditt deltagande är helt frivilligt och du kan när som helst avbryta din medverkan. Om 

du skulle vilja avbryta din medverkan efter att du lämnat in enkäten behöver du uppge 

det namn du skrev när du fyllde i enkäten. När du fyller i namn kan du skriva vilket 
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namn som helst, detta är endast för att du ska kunna avbryta din egen medverkan. Det 

valda namnet presenteras inte heller i det färdiga arbetet utan blir endast synligt för oss.  

Skulle du vilja delta? Kontakta då Malin eller Josefin senast den 10 oktober. 

Kontaktuppgifter 

Ansvariga för studien är Malin Lagerhall och Josefin Sjölund Larsson. Har du frågor 

om studien är du välkommen att höra av dig till någon av oss. 

Malin Lagerhall Josefin Sjölund Larsson 

Förskollärarstudent Förskollärarstudent 

xxxxx@xxx  xxxxx@xxx 

XXX-XXXXXXX XXX-XXXXXXX 

Kerstin Bäckman 

Handledare 

kerstin.backman@hig.se 

026-64 85 53 

Akademin för utbildning och ekonomi  

Högskolan i Gävle 

 

  

mailto:kerstin.backman@hig.se
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Bilaga 7 – Enkät 

Utvärderingsenkät Fläcken fyller år 
 

Denna utvärderingsenkät gällande barnboken Fläcken fyller år och tillhörande 

handledning är en del av en produktutveckling riktad till yrkesverksamma pedagoger i 

förskolans verksamhet. Syftet med produkten är att skapa ett material som kan användas 

och underlätta matematikundervisningen i förskolan. Genom att skapa en barnbok, 

Fläcken fyller år, med tillhörande lärarhandledning är intentionen att ge konkreta 

förslag på aktiviteter som innehåller den breda synen på matematik som förskolans 

läroplan lyfter. 

Avsikten med enkäten är att erhålla konstruktiv kritik gällande den tillhörande 

lärarhandledningen. Av den anledningen vill vi gärna att du skriver kommentarer och 

synpunkter som sedan kommer att tas tillvara och användas för att förbättra produkten 

så att den blir mer förståelig och användbar. Det kommer aldrig att framgå vad varje 

enskild individ har svarat, du förblir således anonym. Enkäten tar mellan fem och 

femton minuter att besvara och den är uppdelad i två delar. Den första delen berör 

lärarhandledningen som helhet, inledning och begreppsförklaringar, aktiviteter, bilagor 

och den andra delen berör den egna utförda aktiviteten samt övriga kommentarer.  

Den aktivitet du förväntas utföra och ge kritik på är XXXXX – aktivitet X. 

Vid eventuella frågor vänligen kontakta Malin Lagerhall på XXX-XXXXXXX eller 

Josefin Sjölund Larsson på XXX-XXXXXX, alternativt skicka ett mail till 

xxxxx@xxxx.xx.  

 

Tack på förhand!  

/Josefin och Malin 

Del 1: 

Lärarhandledningens helhet 

Här vi vill att du berättar vad du tycker om boken i sin helhet. 

1a. Om du hade tillgång till detta material (barnboken samt lärarhandledningen), skulle 

du använda det förskolan? 

Ja  □ 

Nej □ 

Om nej, varför inte? 

_______________________________________________

_______________________________________________ 

1b. Är det något i lärarhandledningen som i helhet saknas eller som du vill ha mer av? 
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Ja  □ 

Nej □ 

Om ja, vad anser du saknas? 

_______________________________________________

_______________________________________________ 

1c. Är strukturen och navigeringen som helhet lättförståelig? 

Ja  □ 

Nej □ 

Om nej, vad är oförståeligt? 

_______________________________________________

_______________________________________________ 

Inledning och begreppsförklaringar 

Detta innefattar samtliga sidor innan "Aktivitetsförklaringar" i lärarhandledningen. 

2a. Är det någonting i detta avsnitt som är svårt att förstå? 

Ja  □ 

Nej □ 

Om ja, vad är svårt att förstå? 

_______________________________________________

_______________________________________________ 

2b. Är det någonting i detta avsnitt som saknas? 

Ja  □ 

Nej □ 

Om ja, vad anser du saknas? 

_______________________________________________

_______________________________________________ 

2c. Anser du att bakgrunden är tillräckligt omfattande för din egen förståelse? 

Ja  □ 

Nej □ 

Om nej, vad är det som saknas? 
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_______________________________________________

_______________________________________________ 

2d Är det någonting i detta avsnitt som du skulle vilja förändra? 

Ja  □ 

Nej □ 

Om ja, vad anser du bör förändras? 

_______________________________________________

_______________________________________________ 

 

Aktiviteter 

Här förklarar du din uppfattning av aktivitetsförklaringarna. 

 

3a. Är det någonting i detta avsnitt som är svårt att förstå? 

Ja  □ 

Nej □ 

Om ja, vad är svårt att förstå? 

_______________________________________________

_______________________________________________ 
 

3b. Är det någonting i detta avsnitt som saknas? 

Ja  □ 

Nej □ 

Om ja, vad anser du saknas? 

_______________________________________________

_______________________________________________ 

3c. Är det tillräckligt med aktiviteter och är de tillräckligt omfattande? 

Ja  □ 

Nej □ 

Om nej, vad vill du ha mer av och vad kan förbättras? 

_______________________________________________

_______________________________________________ 
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3d. Inför varje aktivitet presenteras ett syfte, mål ur läroplanen och förklaring av vilka 

matematiska aktiviteter som är styrande. Är detta något som är användbart och relevant 

och som underlättar för dig vid genomförande, dokumentation och uppföljning? 

Ja  □ 

Nej □ 

Om nej, vad anser du är oanvändbart/icke relevant? Vad är det som inte underlättar? 

_______________________________________________

_______________________________________________ 

3e. Är det någonting i detta avsnitt som du skulle vilja förändra? 

Ja  □ 

Nej □ 

Om ja, vad anser du bör förändras? 

_______________________________________________

_______________________________________________ 

Bilagor 

4a. Är det någonting i detta avsnitt som är svårt att förstå? 

Ja  □ 

Nej □ 

Om ja, vad är svårt att förstå? 

_______________________________________________

_______________________________________________ 

4b. Är det någonting i detta avsnitt som saknas? 

Ja  □ 

Nej □ 

Om ja, vad anser du saknas? 

_______________________________________________

_______________________________________________ 

4c. Anser du att det behövs mer tillhörande material? 

Ja  □ 

Nej □ 

Om ja, vad behöver tilläggas? 
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_______________________________________________

_______________________________________________ 
 

d. Är det någonting i detta avsnitt som du skulle vilja förändra? 

Ja  □ 

Nej □ 

Om ja, vad anser du bör förändras? 

_______________________________________________

_______________________________________________ 

 

Del 2: 
Den utförda aktiviteten 

Aktivitet xxxxxxx - xxxx. 

 

5a. Anser du att den testade aktiviteten fungerar i förhållande till sitt syfte? 

Ja  □ 

Nej □ 

Om nej, vad behöver utvecklas? 

_______________________________________________

_______________________________________________ 
 

5b. Hur upplevde du utförandet av aktiviteten? Beskriv gärna! 

_______________________________________________

_______________________________________________ 
 

Övrigt 

6. Övriga kommentarer och synpunkter: 

_______________________________________________

_______________________________________________ 
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Bilaga 8 – Sammanställning av enkät 

Frågor om bokens helhet Ja Nej 

1.a Om du hade tillgång till detta material (barnboken samt lärarhandledningen), 

skulle du använda det förskolan? 

1b. Är det något i lärarhandledningen som i helhet saknas eller som du vill ha 

mer av? 

1c. Är strukturen och navigeringen som helhet lättförståelig? 

8 

 

1 

 

8 

1 

 

8 

 

1 

Frågor om det innan aktivitetsförklaringar Ja Nej 

2a. Är det någonting i detta avsnitt som är svårt att förstå? 

2b. Är det någonting i detta avsnitt som saknas? 

2c. Anser du att bakgrunden är tillräckligt omfattande för din egen förståelse? 

2d Är det någonting i detta avsnitt som du skulle vilja förändra? 

2 

0 

9 

1 

7 

9 

0 

8 

Frågor om Aktivitetsförklaringar Ja Nej 

3a. Är det någonting i detta avsnitt som är svårt att förstå? 

3b. Är det någonting i detta avsnitt som saknas? 

3c. Är det tillräckligt med aktiviteter och är de tillräckligt omfattande? 

3d. Inför varje aktivitet presenteras ett syfte, mål ur läroplanen och förklaring av 

vilka matematiska aktiviteter som är styrande. Är detta något som är användbart 

och relevant och som underlättar för dig vid genomförande, dokumentation och 

uppföljning? 

3e. Är det någonting i detta avsnitt som du skulle vilja förändra? 

2 

0 

8 

9 

 

 

 

3 

7 

9 

1 

0 

 

 

 

6 

Frågor om bilagor Ja Nej 

4a. Är det någonting i detta avsnitt som är svårt att förstå? 

4b. Är det någonting i detta avsnitt som saknas? 

4c. Anser du att det behövs mer tillhörande material? 

4d. Är det någonting i detta avsnitt som du skulle vilja förändra? 

0 

0 

0 

0 

9 

9 

9 

9 

Frågor om tilldelad aktivitet Ja Nej 

5a. Anser du att den testade aktiviteten fungerar i förhållande till sitt syfte? 

5b. Hur upplevde du utförandet av aktiviteten? Beskriv gärna! 

9 

- 

0 

- 

Övriga kommentarer Ja Nej 

6. Övriga kommentarer och synpunkter: - - 

 

  



 

51 

 

Bilaga 9 – Exempel på korrigering av aktiviteten ”mäta med kroppen”. 

 
Bilden till vänster visar hur lärarhandledningen såg ut innan enkäten och bilden till höger 

visar hur vi har korrigerat den. 

 


