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Sammanfattning 
 

Syftet med denna studie är att undersöka vad förskollärare väljer att undervisa om i sin 

matematikundervisning i förskolan, varför de väljer det innehållet och vilka metoder de 

använder sig av för att kunna ta vara på barns nyfikenhet kring matematik. Metoder som 

användes för att genomföra denna studie är intervjuer och videoobservation. 

Intervjuerna har genomförts med 3 förskollärare och i videoobservationen deltog 17 

barn med 3 förskollärare, fokus har riktats mot förskollärares förhållningssätt. Resultatet 

visade att förskollärarna använder sig av observation för att upptäcka barns intresse och 

utifrån observationerna undervisar de matematik för barn i förskolan med stöd i 

didaktik. Forskollärarna har uppfattningar om vad matematik innebär för barn och 

förhåller sig i didaktiska frågor när matematik undervisas i förskolan. Detta genom att 

skapa lärandemiljöer och synliggöra matematik i vad barn gör i vardagen. Förskol-

lärarna strävar efter att nå läroplanens mål avseende barns matematiska uppfattning i 

förskolan. 
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Inledning 
 

 

Matematik är ett kunskapsområde som betonas i läroplanen för förskolan (Skolverket, 

2016). Det krävs att jag som blivande förskollärare ska kunna uppfatta och synliggöra 

matematiska fenomen i vardagen för barn i förskolan. Detta krav och mina tidigare 

upplevelser av matematik, och inte minst mitt intresse att kunna undervisa matematik i 

ett konkret sammanhang för barn i förskolan är anledningen till min undersökning som 

handlar om matematiska metoder i förskolan. Efter läsning av Björklund (2007, 2008, 

2010, 2013) samt Doverborg och Pramling Samuelsson (1999) upptäckte jag att det är 

uppenbart att olika matematiska händelser i vardagen kan kopplas till lärande i 

matematik i förskolan. De yngsta barnen har förmåga och intresse för matematik. Det 

krävs helt enkelt att sätta matematiska ord på vardagshändelser. Min stora ambition är 

att kunna väcka barns intresse till matematik och ge barnen en positiv bild av 

matematikundervisning i förskolan. 

 

Barn erfar matematik i förskolan 
 

Enligt Björklund (2007) börjar barn redan från första året uppfatta matematiska 

fenomen omkring sig, detta sker genom deras handlingar eftersom barn i den åldern inte 

har det verbala språket ännu. Om barn upplever och skapar kunskap i matematik under 

meningsfulla sammanhang, blir intresset för matematik större senare i skolåldern menar 

Björklund. I förskolan har matematik blivit ett viktigt kunskapsområde med tydliga mål 

och riktlinjer i läroplanen. I läroplanen för förskolan (Skolverket, 2016) står det att 

förskolan ska sträva efter att varje barn:  

 

Utvecklar sin förståelse för rum, form, läge och riktning och grundläggande egenskaper hos mängder, 

antal, ordning och talbegrepp samt för mätning, tid och förändring (Skolverket, 2016 s.10). 

 

För att kunna nå detta mål behöver förskollärare verktyg att använda sig av (Malmer, 

2002). Det kan handla om att förskollärare bör ha kännedom och kunskap i matematik, 

sedan har förhållningssättet till matematiskt lärande för barn i förskolan stor betydelse 

anser Björklund (2013). Det är tydligt i läroplanen vad varje barn i förskolan ska ges 

möjlighet att lära sig, men läroplanen vägleder inte hur yngre barn lär sig mängder, 
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antal, tid, talbegrepp och ordning, eller vilka metoder som förskollärare kan använda sig 

av för att uppfylla kravet. 

 

Det står inte heller i läroplanen hur förskollärare kan hålla sig till undervisning för att 

barns lärande ska ske i meningsfulla sammanhang. Enligt läroplanen för förskolan bör 

barns matematiska lärande uppfattas på så sätt att barns uppfattning av matematik inte 

enbart ska definieras av antal och mängd utan att barn ska kunna använda matematik 

som ett redskap för att uppfatta och lösa andra problem i vardagen (Skolverket, 2016). 

Tre mål i förskolans läroplan att sträva mot är att barn: 

 Utvecklar sin förmåga att använda matematik för att undersöka, reflektera över 

och pröva olika lösningar av egna och andras problemställningar.  

 Utvecklar sin förmåga att urskilja, uttrycka, undersöka och använda matematiska 

begrepp och samband mellan begrepp. 

 Utvecklar sin matematiska förmåga att föra och följa resonemang  

                                                                                             (Skolverket, 2016, s.11) 

 

Det betyder att barns matematiska lärande handlar om mer än att räkna och lära sig 

siffror. Matematik inte är bara målet som kunskap utan matematik är ett redskap för att 

lösa andra frågor i vardagslivet. Enligt denna definition ska barn lära sig om matematik 

för att kunna uppfatta när de exempelvis utforskar olika begrepp och löser problem. 

Forskning inom barns matematiska lärande visar att yngre barn har förmåga till lärande, 

matematik är mer än siffror och räknesätt då det finns möjlighet att synliggöra det för 

barn i förskolan (Björklund, 2007). 

 

 

Matematikundervisning i förskolan  
 

I detta avsnitt som innefattar tidigare forskning beskrivs hur barn erfar matematik i 

förskolan och vad förskollärare kan göra för att kunna synliggöra matematik i vardagen. 

Forskning från vetenskapliga artiklar, avhandlingar och litteratur visar vilka 

kompetenser förskollärare kan behöva ha i förskolan för att kunna lära barn matematik i 

meningsfulla sammanhang. Avsnittet delas upp under två rubriker och de är; barns 

matematiska lärande och förskollärares kompetens som viktig faktor.  
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Barns matematiska lärande 
 

Barn bör förstå innebörden av matematiska händelser för att kunna använda kunskapen 

senare i en annan situation anser Björklund (2007). Småbarn erfar matematik i förskolan 

och de använder erfarenhet att utforska omvärlden menar hon. Det krävs därför att barns 

nyfikenhet tas till vara för att lärande ska bli meningsfullt. Yngre barn använder olika 

sinnen för att förstå det matematiska fenomenet menar Björklund. Kroppen är ett 

redskap som små barn använder för att uppfatta likheter och olikheter t.ex. jämförelse 

mellan hög och låg eller rumsuppfattning. Äldre barn kanske direkt kan förstå stolens 

storlek, medan yngre barn använder kroppen för att utforska storleken av tingen menar 

Björklund och Franzen (2015). Barn erfar matematisk kunskap i samspel med andra 

barn och vuxna, deras uppfattning av matematik beror på deras tidigare erfarenheter av 

ämnet. De lär sig och utvecklar det matematiska språket med symboler, uttryck och 

verbala begrepp i möten med andra barn och vuxna (Björklund, 2013). Matematik är en 

naturlig del av vardagen anser Heiberg Solem och Lie Reikerås (2004). Barnen 

använder sig av Bishops sex fundamentala matematiska aktiviteter under sina 

vardagliga aktiviteter.  De matematiska aktiviteterna är förklaring, lokalisering, design, 

räkning, mätning, lek och spel. Barn visar matematisk kompetens utan att ha kunskap 

om måttenheter som centimeter och meter, istället jämför de olika längder, tjocklekar, 

vinklar och höjder för att nå ett resultat vid exempelvis kojbyggen menar Heiberg 

Solem och Lie Reikerås (2004). 

 

Cooke och Buchholz (2005), Björklund (2007) och Linder, Costello och Stegelin (2011) 

anser att barns matematiska lärande sker i interaktion med andra barn och vuxna i 

förskolan.  När barn leker samspelar de med omgivningen, barn uppfattar och utforskar 

matematik inom leken. Björklund (2007, 2008, 2012) anser att matematik inte är 

abstrakt så länge det gestaltas i leken och leken är barnets meningsfulla metod till 

matematiskt lärande. Vidare instämmer Linder et al. (2011) att barn använder 

matematik när de leker och använder lek för att hitta innebörden av matematik  

 

Förskollärares kompetens som viktig faktor 

 

Linder, Costello och Stegelin (2011) har genom en studie kommit fram till att barns 

kunskap av matematik i förskolan är beroende av förskollärarens kunskap och förmåga i 
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detta ämne. Studien visar på att genom lek och lust lär sig barnen matematik. För att 

kunna synliggöra matematik för barn bör förskollärare vara medvetna om möjligheter 

och brister kring barns lärandeprocess påvisar författarna. Förskollärare bör vara 

uppmärksamma på barnets nyfikenhet kring matematiska händelser menar de. 

Matematikundervisning handlar om att utmana barnen och ge dem öppna frågor och 

matematiska uppgifter inom leken. Kompetens handlar om att didaktiskt kunna 

identifiera matematiska händelser i barnets lek. Genom att observera barns aktivitet i 

vardagen och koppla den till matematik får förskollärare möjlighet att besvara 

innebörden av matematiskt lärande för barn enligt Linder et al. (2011). Vidare anser 

Tirosh, Tsamir, Levenson och Tabach (2011) att det krävs professionell utveckling i de 

matematiska kunskaperna hos förskollärare för att uppnå läroplanens strävansmål. 

Studiens syfte var att höja förskollärarens kunskap i matematik för att kunna skapa en 

matematisk miljö för barn. Författarna menar att förskollärarens kompetens i matematik 

kan förstärka barns matematiska kunskap. Författarna anser att det är viktigt att lära 

barnen att en matematisk fråga kan ha flera svar.  Palmer (2011) anser att kunskap 

undervisas med känslor. Hon menar att om förskollärare visar en positiv känsla under 

matematikundervisning förmedlas den känslan till barnen, därför har förskollärares 

förhållningssätt till ämnet stor betydelse för lärandeprocessen. 

 

Både Björklund (2007)  och Cooke och Buchholz (2005) talar om förskollärares roll för 

att hjälpa barnen att förstå och praktisera matematik i ett meningsfullt sammanhang. 

Detta genom att planera matematiska aktiviteter i barns vardag och att koppla 

vardagliga händelser till matematiken. Kunskap och kompetens i matematik förstärker 

förskollärares självförtroende inom ämnet, vilket skapar en positiv attityd till 

undervisning anser Cooke och Buchholz (2005). Det är det viktigt att förskolläraren 

bjuder in barnen till att delta, pröva och utforska. Alla åsikter och tankar kring 

matematik ska vara accepterade av förskollärare, det är viktigt att uppfatta hur barn 

upplever matematik, detta hjälper förskollärare att hitta lämpliga metoder till lärande 

(a.a.). Det är också viktigt att planera gemensamma matematiska aktiviteter där barn lär 

sig av varandra. Det handlar om att visa barnen att det inte finns rätt eller fel utan olika 

lösningar anser Cooke och Buchholz (2005). För att förstärka barns självförtroende 

krävs det att låta barn lösa olika matematiska problem själva. Det är hög kvalitet av 

undervisningen när förskollärare låter barnen samspela med varandra för att uppfatta 

matematik (a.a.). 
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Förskollärare behöver förstå vad matematik egentligen innebär för att kunna upptäcka 

och förstå barns matematiska förmågor påvisar Heiberg Solem och Lie Reikerås (2004). 

Denna kunskap är betydelsefull för att undvika missförstånd i kommunikationen kring 

matematik anser författarna. De talar om olika språkuttryck i den matematiska världen, 

dessa språkuttryck kan betyda olika saker beroende på vem som använder dem. Det är 

därför viktigt att förskollärare ska möta barns språkuttryck, det kan skilja sig mellan 

olika individer menar författarna. I vissa situationer behöver förskollärare använda 

teckning som språk för att förklara matematiska händelser anser författarna. Det klargör 

att förskollärarna exempelvis ger barn möjlighet att rita lösning på ett problem som kan 

stödja barns lärande genom att inbjuda och uppmana barnen till att dela med sig 

kunskap och utmana dem till vidare utveckling av matematiskt tänkande. Barn behöver 

respons för att kunna utveckla sitt tankesätt och även möjlighet till djupare förståelse 

och nya erfarenheter anser författarna. När barn löser matematiska problem går de 

vidare för att upptäcka nya sammanhang, det är därför viktigt att fundera och diskutera 

kring matematiska frågor tillsammans med barnen då det kan gynna matematiskt 

tänkande (a.a.). Matsituationer är den stunden som ofta används till att samtala med 

barn om matematik (Kärre, 2013). Hon anser att den stunden är värdefull för barns 

matematiska lärande eftersom matematiska begrepp av mängd och antal används då. 

Detta är något som även Doverborg och Pramling Samuelsson (1999) framhåller och de 

menar att matematik används vid matsituationer i förskolan. Författarna menar att som 

tradition brukar äldre barn duka bordet och räkna antal och förskollärare samtalar om 

matematik på ett medvetet sätt vid matbordet med barn. Enligt Kärre (2013) är 

matsituationer en bra tidpunkt till matematiska samtal med barn. 

 

MacDonald (2013) anser att matematiska aktiviteter utvecklar barns tankar och deras 

kunskap i matematik ökas. Hon menar att barn redan från tre år är nyfikna och vill mäta 

och jämföra, de mäter sig själva med varandra och även mäter de olika föremål. 

Förskollärare kan skapa aktiviteter efter barns intresse och även utmana barnen till 

vidare utveckling menar hon. Barns intresse för matematik utvidgas genom inspiration 

och motivation. Detta innebär att när förskollärare utformar aktiviteter ska innehållet 

inspirera barn.  Vidare påstår MacDonald att förskollärare motiverar barnen varför de 

gör dessa aktiviteter och hur det kan komma till användning.  
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Björklund (2008) visar att förskollärares medvetenhet och uppmärksamhet till barns 

intresse i matematikundervisning påverkar barns matematiska lärande i positiv riktning. 

Förskollärare kan utveckla barns tankar genom att sammankoppla det barnet redan vet 

med det som förskollärare kommer att undervisa påvisar hon. Björklund anser att 

genom barns interaktion med andra barn och vuxna i förskolan skapas viss hållpunkt. 

Med hållpunkt avses det barn fokuserar på när de visar intresse för ett fenomen, det 

innebär att förskollärare behöver ha kännedom av var barnet är i sitt lärande. Att kunna 

veta vad det är som barnet intresserar sig för inom ett fenomen, om det är storleken eller 

formen barnet undersöker av en leksak (a.a.). Det är av vikt att kunna förstå barnets 

uppfattning av matematikfenomenet, utifrån barns uppfattning kan förskollärare 

synliggöra matematik menar hon. Människor kan ha olika erfarenheter av samma 

fenomen, att förstå andras uppfattning hjälper oss att utveckla och ha bredare kunskap 

och förståelse av fenomenet (a.a.). Barns förståelse av matematik är beroende på 

erfarenheter de har av ämnet, de vill dela denna kunskap med andra.  Lerkkanen, Kiuru, 

Pakarinen, Viljaranta, Poikkeus, Puttonen, Siekkinen och Nurmi (2012)  undersöker hur 

pedagogiska metoder kan påverka barns intresse till läsning och matematik. Författarna 

lyfter fram vilka faktorer som påverkar undervisningsprocesser som miljö, lärarkunskap 

och förskollärares ledarskap. I resultatet framkom det att i det klassrummet där barnen 

hade inflytande över sina egna läranden, visade barnen mer intresse för matematik och 

läsning jämfört med det andra klassrummet där förskolläraren hade en bestämd metod, 

och barnen inte hade möjlighet till egna initiativ och ansvar för sitt lärande. Med en 

målinriktad metod är resultat och bedömning av barns kunskap viktigt, det innebär att 

vad barnen lär sig är mer centralt än hur de lär sig. Författarna menar att barns intresse 

för matematisk utforskning är större när förskollärare har flexibla metoder för 

undervisning, när barns eget intresse sätts i centrum. Det ska finnas utrymme till barns 

inflytande. Förskollärare ska anpassa matematiska uppgifter efter barns nivå, barnen ska 

utmanas efter individuella förmågor anser Lerkkanen et al. (2012). 

 

Björklund (2010) anser att förskollärares reflektion över sitt eget handlingssätt inom 

barns matematiska lärande är nödvändigt. Observation är en metod där förskollärare kan 

upptäcka vad barn har för intresse och vad det finns för möjligheter att utgå från barns 

intresse menar hon. Språkliga förmågor är en viktig faktor för matematikundervisning 

enligt Björklund. Hon menar att hur förskollärare använder det matematiska språket 

beror på hur mycket kunskap de har inom ämnet, enligt henne är det nödvändigt att det 
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korrekta matematiska språket används i förskolan, då barnen vänjer sig med det språket 

som ett vardagsspråk hävdar hon. Det är brist på kunskap när ordet skillnad används 

istället för differens menar Björklund (2013). Språk är det främsta intellektuella 

redskapet till lärande, med språk meddelar vi matematiska händelser i omgivningen 

hävdar Säljö (2014). Vi behöver språk för att kunna urskilja likheter och olikheter 

menar Björklund (2007). Malmer (2002) talar om språket som ett redskap för att främja 

barns tänkande. Hon menar om barn har det nödvändiga språket kan de resonera kring 

matematik på avancerat sätt, barn behöver matematiska ord för att kunna förklara och 

utvärdera.  Språkliga förmågor handlar om ordförråd och talbegrep, ett matematiskt 

språk gynnar barnens tankeprocess i förskolan anser Björklund (2013).  

 

Linder et al.(2011) påstår att barn i förskolan utforskar det matematiska fenomenet i sin 

omgivning, det är förskolans uppdrag att kunna ta tillvara barns nyfikenhet kring 

matematik i den åldern. Det innebär att förskollärare uppfattar vad barn verkar 

intresserade av och förhåller sig till det i undervisningen. Detta bekräftar även Cooke 

och Buchholz (2005) och Lerkkanen et al. (2012). Det krävs att förskollärare medvetet 

arbetar med matematik i förskolan eftersom barns utvecklingsprocess gör att de söker 

aktivt efter information och förklaringar av sin omgivning. I detta sammanhang behöver 

förskollärare förse barnen med utmaningar för att de ska kunna utvecklas anser Linder 

et al. (2011). 

 

Det krävs att förskollärare ska kunna se matematik som finns överallt påpekar 

Björklund och Franzén, (2015) och Kärre (2013). I nästa steg behöver förskollärare 

kunskap för att kunna synliggöra det för barn påvisar författarna. Enligt Doverborg och 

Pramling Samuelsson (1999) kan inte förskollärare undervisa matematik för barn om de 

inte förstår innebörden av ämnet. Författarna menar att för att kunna synliggöra 

matematik för barn behöver förskollärare använda variation av undervisningen. 

Förskollärare ska ha ett positivt synsätt av olikheter i matematiska lösningar, att det 

finns olika lösningar för ett matematiskt problem menar Doverborg och Pramling 

Samuelsson (1999). 

 

Cooke och Buchholz (2005) talar om lärarens roll för att hjälpa barnen att förstå och 

praktisera matematik i ett meningsfullt sammanhang genom att ta till vara barns egen 

erfarenhet och intresse.  I studien observerade författarna en lärare i förskolan där 
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hennes handlingssätt i matematikundervisningen skapade en positiv attityd till 

matematik. Förskolläraren hade ett demokratiskt handlingssätt där hon hade avsikten att 

alla barn kunde vara delaktiga, förskollärare uppmuntrar barnen att använda 

matematiska begrepp och att ställa olika matematiska frågor för att fånga barnens 

uppmärksamhet.  Vidare påstår Linder et al. (2011) att det är lärarens ansvar att kunna 

skapa den miljön som ger barnen en positiv syn till matematikundervisning. 

 

Björklund (2007) lägger stor vikt på variationer av undervisning samt olika redskap för 

att förstå matematik. För att barn ska förstå innebörden i ett fenomen bör olika 

egenskaper synliggöras. Hon menar att för att barn exempelvis ska förstå vad antal har 

för mening bör det antalet uppvisas på olika sätt. Förskollärare kan variera genom att 

t.ex. siffran 3 kan visas genom bild, ord och symbol och urskiljas i olika situationer. 

Variation är en bra metod som kan praktiseras i förskolan när matematiken undervisas 

menar hon. Variation som metod handlar t.ex. om att variera och jämföra olika saker för 

att förstå ett fenomen, antal, mängd, helhet, del, kategorisering och sortering menar hon. 

För att barn ska förstå innebörden av högt bör förskolläraren också tala om lågt på det 

sättet förstår barnet vad högt innebär (a.a.). När förskollärare använder variation som 

metod hjälper det barnen att bättre förstå matematiska begrepp anser även Säljö (2014). 

 

Sammanfattning av matematikundervisning i förskolan 
 

Barns matematiska lärande är ett viktigt kunskapsområde enligt läroplanen för förskolan 

(Skolverket, 2016). Forskning visar att yngre barn har förmåga att lära sig matematik. I 

förskolan lär sig barn matematik i samspel med andra barn och vuxna. Ur tidigare 

forskning framgår det att barn upplever, upptäcker och använder matematik i förskolan 

utan att alltid veta att det handlar om matematik. Barn i sin utforskning strävar efter att 

förstå omvärlden. Barn använder sig av kroppen för att förstå exempelvis låg och hög. 

Barns egen upplevelse av matematik har stor betydelse för deras eget lärande. I den 

tidpunkten är det viktigt att förskollärare medvetet synliggör det matematiska 

fenomenet för barnen i förskolan. Förskollärare bör använda sig av barns intresse för att 

kunna synliggöra matematik för barn i förskolan. Observation kan vara en användbar 

metod för att undersöka barns matematiska lärande och förskollärares förhållningssätt. 

Kommunikation är viktigt i förskollärares förhållningssätt vilket bland annat innefattar 

att sätta matematiska ord på barnens handling i vardagen. När förskollärare fokuserar på 
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matematik upptäcker de att matematik handlar om mer än bara siffror och räknesätt. I 

förskolans verksamhet är lek den främsta metoden för barns lärande. Förskollärares 

kompetens grundas på kunskap i ämnet och kunskap om olika slags metoder för att 

undervisa i förskolan, det krävs att ha kännedom om barns förmåga och utvecklingsnivå 

i lärande och utifrån det planera de matematiska aktiviteterna. Språk som ett redskap för 

kommunikation är viktigt för att kunna kommunicera matematiska handlingar. 

Observation, variation, utmaning, matematiska aktiviteter, användning av olika 

material, en skapande miljö och kommunikation är en del av de metoder som författarna 

betonar i syftet att kunna synliggöra matematik för barn i förskolan. Den gemensamma 

ledtråden i studierna är att förskollärare ser barnen först sedan ämnet. Förskollärare ska 

kunna förstå vad matematik för barn innebär och hur barn använder matematik. 

 

Utifrån tidigare forskning ligger studiernas tyngdpunkt främst på barns intresse och 

förskollärares förhållningssätt till barns matematiska lärande. Genom min studie vill jag 

undersöka konkreta metoder som på effektivt sätt kan bidra till matematikundervisning i 

förskolan. 

 

 

Teorier för lärande 
 

Teorier bakom barns lärande i förskolan som redovisas här utgår från två, 

sociokulturellt perspektiv och matematikdidaktik. 

 

Sociokulturellt perspektiv 
 

Enligt Vygotskij lär sig barn i ett sociokulturellt perspektiv (Säljö, 2014). När barn 

samspelar med andra barn och vuxna i förskolan utvecklar de sina färdigheter inom 

olika kunskapsområden som sedan används i andra situationer (Smidt, 2010). Säljö 

(2014) menar att människans lärande alltid är beroende av de kulturella aspekterna som 

finns omkring hen. Det innebär att de normer och värden som en kultur bygger på 

skildrar vilka lärandeprocesser som är mer relevanta än andra menar Säljö (2014). I 

förskolans värld sker lärande i interaktioner mellan barnen och vuxna, barn har sina 

förmågor och erfarenheter som individ (a.a.). Förskollärares förhållningssätt till 

matematikundervisning kan enligt sociokulturellt perspektiv vara ett resultat av den 
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kulturen som de har. I förskolans värld har sociokulturellt perspektiv sin inverkan på 

barns matematiska lärande menar Säljö (2014). 

 

Mediering 

 

Mediering är ett viktigt begrepp i sociokulturella perspektivet Vygotskij anser att 

människan förstår omvärlden med hjälp av mediering. En förklaring till hur mediering 

kan förstås är när ett fenomen medieras med redskap exempelvis i form av språk. 

Människor använder språk för att kommunicera med varandra och förmedla budskap. 

Med redskap kommunicerar människan med omgivningen, och tolkar sin omgivning 

med kulturella verktyg som kan vara symboler och tecken. Redskap är språk och fysiska 

artefakter (Smidt, 2010). Matematik medieras med symboler, siffror grafik och diagram. 

När matematik ska förmedlas till barn i förskolan behövs det matematiska ordförråds 

talbegrepp, symboler, bilder och siffror. De kulturella redskapen behövs för att göra 

matematiken begriplig. Fysiska artefakter handlar om material. Förskollärare använder 

olika material för att underlätta barns matematiska lärande och använder exempelvis 

klossar, geometriska former och färger, lego, våg och olika spel, och t.ex. material för 

att bygga koja. Barn medierar med kroppen för att förstå matematik, de använder fingrar 

för att räkna och förskollärare använder sig av rim och ramsor för att lära barnen antal 

och mängd (Heiberg Solem & Lie Reikerås 2004). Kombination av språk och det 

fysiska materialet som medierande redskap sker ständigt i barns matematiska lärande i 

förskolan. 

 

Språk i sociokulturellt perspektiv och inom mediering är det främsta intellektuella 

redskapet (Säljö, 2014)). Med språk skildrar människan sina tankar och förstår andras 

tankar, utan språk sker inte den interaktionen som sociokulturella perspektivet förklarar 

Smidt (2010). Vi behöver språk för att kunna urskilja likheter och olikheter, det är 

viktigt att kunna använda matematiskt språk och kunna tillämpa matematiska begrepp 

med barnens tidigare kunskap och erfarenheter anser Björklund (2007). Men språk har 

olika former. Barn i förskolan använder sig av olika språkformer för att kommunicera 

med andra barn och vuxna. I den matematiska världen har språk olika strukturer, det 

verbala språket, kroppsspråk, skriftspråk i form av symboler, ord och siffror, men även 

bild. Alla dessa former används i förskolan för att barn ska lära sig matematik. 
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Björklund (2013), Heiberg Solem och Lie Reikerås (2004) och Emanuelsson och 

Doverborg (2006) lägger tonvikten på det matematiska språket och hur förskollärare ska 

använda det för att gynna barns nyfikenhet till fortsatt utveckling. Barn behöver 

utveckla sitt ordförråd och sin begreppsförståelse för att kunna kommunicera och förstå 

omvärlden. Matematik handlar om att uttrycka tankar och idéer, att kunna jämföra olika 

föremål och händelser menar Emanuelsson och Doverborg (2006). Författarna anser att 

det är viktigt att barn förstår innebörden i ord för att kunna förstå och jämföra 

begreppen exempelvis i relation till vad något är, lång eller kort. Korrekta matematiska 

begrepp är viktiga enligt Emanuelsson och Doverborg (2006) då barn har möjlighet att 

använda rätt språk för att kunna kommunicera matematik och utveckla kunskapen. Goda 

matematikförmågor är relaterade till god språklig förmåga anser Björklund (2013). 

Björklund menar att matematik och språk hör ihop. Ett utvecklat språk ger barnen stöd i 

tankeprocessen. Ordförråd och förmågan att kategorisera hör ihop, när begreppen får en 

betydelse blir det lättare att förstå omvärlden. 

 

Den proximala utvecklingszonen 

 

Den proximala utvecklingszonen är en zon mellan vad barn kan och har erfarenheter av 

och vad de kan lära sig tillsammans med en vuxen (Smidt, 2010). Det som barn kan lära 

sig nu med andra barn och vuxna är det som de praktiserar på egen hand i andra 

situationer senare i livet (a.a.). Barn har förmågor till lärande, men de kan inte skapa 

kunskap på egen hand, det behövs kompetenta vuxna för att barn ska kunna utveckla det 

som de redan kan (Smidt, 2010). Barn behöver vägledning och undervisning till lärande 

och de är beroende av vuxnas kunskap och erfarenheter för att kunna utveckla. 

Samtidigt som Vygotskij anser att leken är den värdefulla stunden för den proximala 

utvecklingszonen, för barn engagerar sig fullständigt i leken särskilt när de själva väljer 

leken (Smidt, 2010). I förskolan lär sig barn i samspel med andra barn och vuxna. Barn 

härmar varandra och de härmar vuxna. 

 

Vygotskij beskriver att genom aktivitet med andra lär sig människan nya kunskaper 

Smidt (2010). Enligt Malmer (2002) är förmåga och färdighet två olika processer i 

barns matematiska lärande. Hon menar att om barn kan räkna siffrorna i rätt ordning 

beräknas det som färdighet, men om de inte kan använda siffrorna i rätt sammanhang är 

det brist på förmåga.  Det är med erfarna vuxna kan de utveckla sina förmågor och gå 
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vidare i deras matematiska lärande. Trots att barn är olika och de har olika förmåga och 

färdigheter, är de alltid beroende av vuxnas vägledning till lärande menar Malmer. I 

förskolans värld är barns interaktion med andra barn och vuxna en vardagsvana, barn lär 

sig med andra barn också, inte bara med vuxna, det är därför viktigt att förskollärare ger 

utrymme till barns samspel med varandra för att barn ska utveckla sina kunskaper 

menar Emanuelsson och Doverborg (2006). 

 

Matematikdidaktik 
 

Didaktik i undervisning handlar om innehåll och metod. Didaktiska frågor som Vad, 

Hur och Varför är grunden i didaktisk undervisning (Skolverket, 2012). Enligt 

Håkanson och Sundberg (2012) riktas didaktik från början mot skolan, och 

matematikundervisning i förskolan utgår vanligtvis i temaarbete. Förskollärare kan 

använda sig av didaktiska frågor i vardagssituationer för att stödja barns matematiska 

lärande anser Bäckman (2015) och Håkanson och Sundberg (2012). Förskollärare 

behöver kunskap, teori och praktik för att kunna synliggöra matematik i alla situationer. 

Det är metoden som avgör hur matematikinnehållet undervisas menar författarna. Vad 

förskollärare har för inställning av metoder och redskap till lärande har stor betydelse 

för hur de utvärderar lärandeprocessen enligt Heiberg Solem och Reikerås (2004).  

Kärre (2013) påpekar att matematiska diskussioner behöver rum och tid och för att 

kunna förstå barns resonemang, att fråga barnen hur de tänker kring matematiska 

fenomen. Sedan att kunna gestalta barns tankar med olika redskap t.ex. bild och 

matematiska leksaker så att lärande blir mer konkret anser hon. Enligt den didaktiska 

triangeln (Figur 1) handlar Vad om innehåll, Hur beskriver metod och Varför riktas mot 

syfte. Bäckman (2015) anser att förskollärare behöver ha kunskap om matematiskt 

innehåll för att kunna sträva efter läroplanens mål angående matematikundervisning. 

Instämmer gör också Håkanson och Sundberg (2012) att det ska finnas teorier och 

kunskap i bakgrunden av matematiska aktiviteter i förskolan. 

 

Den didaktiska triangeln (Figur 1) har utvecklats till didaktisk pyramid (Figur 2) och 

kan illustrera relationer inom didaktik i undervisningen. 
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                 Figur 1: Didaktisk triangel 

 

 

         
                         Figur 2: Didaktisk pyramid (Skolverket, 2012) 

 

Didaktisk pyramid påverkas av samhällskontexten, den kulturella aspekten påverkar alla 

delar i pyramiden och elev (barn) står i centrum. Didaktik analyseras här utifrån en 

annan synvinkel, relationen blir mer komplicerad. Barn står i centrum och de kopplas 

till frågan Vem. Matematikundervisning i förskolan har samband med didaktik eftersom 

undervisningen behöver struktureras efter den centrala frågan Vem som lär sig 

matematik. Vilka matematiska innehåll barn behöver lära eller förskollärare behöver 

synliggöra för barn.  

 

Bäckman (2015) beskriver den didaktiska aspekten i förskolan som utgår från barnet. 

Hon menar att om förskollärare observerar barn och urskiljer barns intresse och 

förmågor i vardagssituationer kan den kunskapen användas i undervisningen genom de 

didaktiska val förskollärare gör. Förskollärare kan i sina didaktiska val rikta barns fokus 
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mot ett gemensamt innehåll och stödja barns lärande menar Bäckman (2015). Enligt 

henne går det ändå att planera utifrån didaktiska frågor Vad, Hur och Varför, detta 

genom att välja matematiska redskap som kan vara språk, att prata medvetet om ett 

matematiskt fenomen eller att ta fram matematiskt material. I skolan är metoden till 

matematikundervisning tydligt vilket det inte är i läroplanen för förskolan. Det står i 

läroplanen att varje barn ”Utvecklar sin förståelse för rum, form, läge och riktning och 

grundläggande egenskaper hos mängder, antal, ordning och talbegrepp samt för 

mätning, tid och förändring” (Skolverket, 2010, s10). Läroplanen poängterar vad barn 

kan lära sig i förskolan. Sedan är det förskollärare som avgör Hur och När. 

 

 

Syfte 
 

Syftet med studien är att undersöka olika metoder som förskollärare kan använda sig av 

för att synliggöra matematik för barn i förskolan. Det är av intresse att studera hur 

förskollärare väljer att undervisa, deras förhållningssätt till barns matematiska lärande, 

varför de väljer det innehållet och vilken barnsyn de har. 

 

Undersökningsfråga 
 

Vilka metoder kan förskollärare förhålla sig till under matematikundervisning i 

förskolan? 

 

 

Metod 
 

I detta avsnitt beskrivs studiens metod, de verktyg som använts i datainsamlingen, samt 

beskrivning av deltagarna, och behandling av etiska principer. Det ges också en 

beskrivning av hur materialet har analyserats.  

 

Val av metod 
 

Valet av metod beror på det svar som studien strävar efter anser Ahrne och Svensson 

(2015). I studier som handlar om människors handlingar och attityder till ett fenomen 

passar det bra att observera och intervjua för att erhålla kunskap (Bryman, 2011). Barns 

matematiska lärande i förskolan påverkas av förskollärares förhållningssätt till ämnet 

och undervisningsmetoder. 
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Syftet med studien är att undersöka förskollärares förhållningssätt till barns 

matematiska lärande och olika metoder som förskollärare kan använda sig av för att 

synliggöra matematik för barn i förskolan. Utifrån detta syfte valdes både observation 

och intervju som metod. I båda delarna riktas fokus mot förskollärares förhållningssätt 

angående barns lärande i matematik. Stukát (2011) talar om observation som en metod, 

där den som undersöker har en verklig närvaro bland personer hen observerar och 

samtidigt genomför datainsamling och analys av materialet. Resultatet tolkas och 

analyseras enligt observatörs utvärdering som återkopplas till teorier som studien 

bygger på (Bryman, 2011). Intervju är den andra metoden som valdes i detta arbete. 

Stukát (2011) anser att kombination av observation och intervju berikar studiens 

trovärdighet och resultat, eftersom det som sägs under intervjun kan återkopplas i 

praktiken inom observation. Intervju handlar om att få tillräckligt med information av 

den intervjuade personen. 

 

Enligt Vetenskapsrådet (2011) kräver observation och intervjumetoder att förskolan 

som verksamhet informeras i förväg om arbetet. Den etiska aspekten kräver att personer 

som är berörda i undersökningen informeras om syfte. Etiska aspekter utifrån 

Vetenskapsrådet (2011) används från början av arbetet. Tre förskolechefer har 

informerats via e-post där allmän information av arbetet och även syftet beskrevs (se 

bilaga1). I brevet beskrivs syftet med studien och vilka metoder och verktyg som 

mobiltelefon och lärplatta kommer att användas under intervjun. Bryman (2011) talar 

om i vilken utsträckning som undersökningspersonerna bör informeras. Materialet 

kommer att hanteras varsamt och kommer att förvaras så att ingen obehörig ta del av 

det. Deltagarna ges fingerade namn, förskola och kommun ges även fingerade namn, på 

så sätt kommer ingen att kunna identifieras.  

 

Videoobservationen genomfördes med hjälp av lärplattan för att observera förskollärare 

och barnen i förskolan där matematiska aktiviteter genomförts. Fokus riktas till 

förskollärare och hens handlingssätt till matematik. En fördel med videoobservation är 

att materialet kan ses och analyseras flera gånger anser Stukát (2011). Fast det har också 

nackdelar för det är tidskrävande att skriva ner alla verbala och visuella handlingar i 

inspelningen (a.a.). 
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Vid intervjun spelades dialogen in med mobiltelefon. Det är bra att intervjun börjar med 

allmänna frågor sedan med mer specifika och öppna frågor (Stukát, 2011). En inspelad 

intervju har fördel då man har en exakt reproduktion av intervjun, medan i anteckningar 

med penna och papper registreras inte hela dialogen (Bryman, 2011). Det är viktigt 

enligt Bryman att exakta svaren skrivs ner i en intervju för att resultatet kunna vara 

trovärdigt . 

 

Urval och genomförande 
 

Valet av förskola för observation var medvetet. Förskolan där observationen 

genomfördes hade en avdelning för barn från tre till sex år. Avdelningen fokuserade i 

deras arbetsplan på matematikundervisning året innan. Förfrågan om deltagande (bilaga 

1) i studien skickades till tre förskolor och jag fick svar från två förskolor. Jag ville ha 

en omfattande beskrivning av den undersökning som jag vill belysa. Ahrne och 

Svensson (2015) menar att valet av olika människor ger möjlighet till olika synvinklar, 

vilket det i sin tur berikar arbetets innehåll och beskrivning av ett fenomen. 

 

Efter att jag har fått ett positivt svar till intervju från förskollärarna bestämde de datum 

och plats för intervjun. Enligt Vetenskapsrådet (2011) har deltagarna i en undersökning 

rätt till att bestämma över sin delaktighet. Under intervjuprocessen är det viktigt enligt 

Stukát (2011) med neutral och ostörd plats. Det är också viktigt att den intervjuade 

personen känner sig bekväm och trygg med den personen som intervjuar (a.a.). Jag 

besökte förskolan innan och presenterade mig och berättade lite om mig själv och mitt 

arbete. Jag berättade även om de etiska principerna (Vetenskapsrådet, 2011) att 

personen när som helst kan tacka nej även om hen har svarat ja från början. Innan 

intervjun informerade jag att förskolläraren kunde avsluta den närhelst hen ville. 

Intervjun genomfördes med tre förskollärare varav två är från samma förskola fast på 

två olika avdelningar.  

 

I ett litet rum i en förskola som jag kallar för förskola A, en förmiddag intervjuade jag 

en förskollärare som jag har benämnt Matilda. Deltagarna i en studie ska inte 

identifieras och kännas igen av obehöriga (Vetenskapsrådet, 2011). För att Matilda 

skulle känna sig trygg frågade jag henne om hon ville se på frågorna innan 

inspelningen. Frågorna lades på bordet så vi båda kunde se samtidigt. Inspelningen 

omfattade cirka 35 minuter, men själva intervjun har tagit mer än en timme. Hon 
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beskrev bland annat avdelningen och visade några bilder och pedagogiska 

dokumentationer av barns aktiviteter. Dessa delar spelades inte in. Matilda är 

förskollärare och arbetar i en avdelning för yngre barn i förskola A. Hon har arbetat som 

förskollärare i sju år. Avdelningen bestod av 13 barn, barnens ålder var 1 till 2 år. 

Avdelningen hade matematik som tema året innan och Matilda arbetade där då. 

 

Andra intervjun var på en annan förskola och den intervjuade personen kallar jag för 

Anna. Denna intervju genomfördes också på en förmiddag. Anna har visat matteväskan 

och andra material som förskollärarna på den avdelningen använder till barns 

matematiska lärande. Intervjun har tagit mer än en timme, men själva inspelningen 

omfattade cirka 25 minuter. Samma procedur användes även med Anna när det gäller 

etiska aspekter (Vetenskapsrådet, 2011) och även med den tredje personen som 

intervjuades och som jag har benämnt Eva. Anna är förskollärare och har mer än 15 års 

erfarenhet som förskollärare i förskolan. Anna arbetar i en förskola som jag kallar för 

förskola B. Hon arbetar på en avdelning med äldre barn, antal barn är 18 och barnen är 

mellan 3 till 6 år. Avdelningen hade prioriterat matematikundervisning i arbetsplanen 

året innan. 

 

Eva är den tredje förskolläraren som intervjuades, Eva arbetar i förskola A precis som 

Matilda fast på en avdelning för äldre barn. Antal barn är 24 och barnen är mellan 3 till 

6 år. Eva har arbetat som förskollärare i mer än 10 år, avdelningen hade matematik som 

tema året innan. Eva finns med i videoinspelningen också eftersom observationen har 

genomförts i den avdelningen. Berörda personer i förskolan, förskollärare och barns 

vårdnadshavare informerades och samtycke har begärts innan (se bilaga 2). Innan 

inspelningen har även barnen informerats om videoobservationen och jag har fått deras 

samtycke om de ville vara med videoobservationen. 

 

Observationen genomfördes på en avdelning för äldre barn i en förskola i en kommun i 

Norra Mellansverige. Avdelning har 24 barn och 3 förskollärare som arbetar på heltid, 

barnen är mellan 3 till 6 år. 17 barn var närvarande den dagen observationen 

genomfördes. Avdelningen har förmiddagsmöte tre dagar i veckan. I mötena sätter sig 

barnen och förskollärarna i en cirkel och samtalar om olika ämnen. Det var tisdag och 

samtalet handlade om matematik. Jag har valt att använda lärplatta för att filma med. 

Detta för att barn i förskolan har det som vana att bli filmade med lärplatta av 
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förskollärarna ofta för dokumentations skull. På detta sätt störde jag inte barnen och de 

lade inte märke till observationen. Barnen satt sig i cirkel och jag stod vid ett hörn för 

att kunna filma så stort antal barn som möjligt. När barnen fördelades sig till olika 

aktiviteter försökte jag att följa dem och filma förskollärarna och barnen vid två 

aktiviteter.  Förskollärarna har fingerade namn Eva, Stina och Kajsa. De barnen vars 

konversation är redovisade har också fingerade namn. Videoobservationen varade ca en 

timme. 

 

Trovärdighet och tillförlitlighet 
 

Trovärdighet handlar om att mäta rätt sak medan tillförlitlighet handlar om att resultatet 

är trovärdigt (Bryman, 2011). Trovärdighet i denna studie handlar om hur teoretiska 

perspektivet användes för att analysera resultatet. Syftet med arbetet är studera barns 

matematiska lärande i förskolan. Trovärdighet handlar om det är relevanta personer som 

har intervjuats under studiens gång, och att jag har observerat på rätt plats och rätt 

tillfälle. Men även att jag har använt mig av relevanta metoder och verktyg för att 

genomföra arbetet. Dessa faktorer påverkar resultatet. I en empirisk undersökning finns 

det inte exakta svar. Det som räknas som trovärdigt är hur datainsamlingen genomförts 

och tydlighet i hur materialet bearbetas. Videoinspelning och intervjuinspelning är två 

datainsamlingar som kan ses och lyssnas på flera gånger för att kunna analysera 

noggrant. Noggrannhet kan ge resultatet trovärdighet och att det går att lita på. 

 

Bearbetning av datainsamling 
 

I denna studie analyseras resultatet av de genomförda intervjuerna och 

videoobservationen utifrån begreppen didaktik och sociokulturellt perspektiv, mediering 

och proximala utvecklingszonen. Sammanställning av datainsamlingar gjordes genom 

att skriva ut de inspelade intervjuerna och skriva ner observationens innehåll. 

Utgångspunkten är att fokusera på förskollärares förhållningssätt till 

matematikundervisning och synliggöra vilka metoder förskollärarna använder för att 

undervisa matematik för barn i förskolan. 

 

Genom att skriva ut innehållet av inspelade intervjuerna blev det lättare att uppfatta ett 

mönster efter förskollärarnas svar. Kategorier som valdes för att presentera 

intervjuundersökning är sammanfattning av förskollärarnas utgångspunkt när det gäller 



 

19 

 

deras förhållningssätt och metoder för matematikundervisningen. Valda utsagorna är de 

mer relevanta svaren i undersökningen. Utsagorna återkopplas till teorier för lärande 

som är matematikdidaktik och sociokulturellt perspektiv. 

 

Videoobservationen bearbetades genom att skriva ner innehållet för att ha en helhetsbild 

av handlingarna. Tyngdpunkten ligger på att fokusera på förskollärarnas förhållningssätt 

och deras metoder för matematikundervisningen.  Innehållet uppdelades i tre kategorier 

utifrån vad förskollärarna hade för aktiviteter samt deras förhållningssätt till barns 

matematiska lärande. Utifrån begreppen matematikdidaktik, mediering och proximala 

utvecklingszonen från sociokulturellt perspektiv analyseras datainsamlingen. 

 

 

Resultat 
 

I detta avsnitt beskrivs studiernas resultat i två delar, intervju och observation. Sedan 

beskrivs sammanfattningen av båda delarna. Resultatet från intervjun har delats i tre 

kategorier. Val av kategorierna handlar om de gemensamma synvinklar som 

förskollärarna visade i sina svar. Under intervjuns genomgång ligger tyngdpunkten på 

tre kategorier som förskollärarna pekar ut. Utifrån kategorierna analyseras resultatet 

enligt matematikdidaktik och sociokulturella perspektivet. Kategorierna från intervjun 

är matematik efter barns intresse, matematik vid matbordet och en inbjudande miljö. 

Resultatet från videoobservationerna har också delats i tre kategorier utifrån vad 

förskollärarna hade för aktiviteter med barn och deras förhållningssätt i 

matematikundervisning. Kategorierna är: förskollärare diskuterar matematik med barn, 

matematiska samtal planerade och oplanerade samt matematik medieras i olika rum. 

Kategorierna används som rubriker i texten. 

 

Matematikaktivitet efter barns intresse 
 

Utifrån intervjuerna framkom att förskollärarna har avsikter att observera barnen i 

vardagen för att hitta barnens intresse och kunna synliggöra matematik utifrån det. 

Observation och dokumentation är de två metoder som de använder sig av för att kunna 

se vad barnen intresserar sig av i vardagen och utifrån det planerar de matematiska 

aktiviteter. De brukar filma barnen och titta på filmen sedan för att reflektera och 
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analysera innehållet. Denna metod hjälper förskollärarna att kunna se mer än vad de kan 

se annars och upptäcka företeelser som lätt förbises i vardagliga situationer.  

 

Vi filmar alltid oss med barnen när de lekar och då ser vi vad barnen gör. Vi tittade efter på vad vi inte 

såg. Vad barnen gör nu som vi tror inte att det är matematik, men för barnen är kanske matematik. Vi 

måste sätta på glasögon och titta på som vi inte såg. (Matilda) 

 

Det är viktigt att gå efter barnens intresse menar förskollärarna. Med observation kan 

förskollärare urskilja hur barnen upplever matematik i vardagen och hur detta kan 

återkopplas till matematiska aktiviteter. På avdelningen där Eva arbetar filmar tre 

förskollärare barnen i olika grupper och vid tre olika tillfällen tre dagar i veckan. Sedan 

tittar de på filmerna, analyserar och reflekterar tillsammans. Utifrån analyserna planerar 

de aktiviteter som innehåller matematik. 

 

Vi filmar i olika situationer i grupp, mindre grupper och större grupper med tre lärplattor. På fredagar 

tittar vi alla tre på filmerna och reflekterar över det. Vad säger barnen och hur gör de, sedan väljer vi 

en aktivitet och analyserar vad ska vi göra och hur. (Eva) 

 

Enligt Eva kan utflykt vara en aktivitet. Förskollärarna försöker analysera didaktiskt den 

aktivitet som de anser är passande efter barnens intresse. Vad ska genomföras, hur, 

varför och med vem. De didaktiska avgörandena handlar om vart barnen ska gå på 

utflykt, hur långt är det till platsen, hur barnen ska placeras och vilket matematiskt 

innehåll som kan synliggöras under utflykten. Innan utflykten talar förskollärarna om 

matematiska händelser och förskollärarna visar barnen matematik genom att de 

uppmärksammar att barnen går två och två tillsammans, hur många som är med, vem är 

först och så vidare. Det är viktigt att förskollärarna tänker på vilka barnen är, hur gamla 

de är och varför förskollärarna valde utflykten. Det är viktigt att planera aktiviteter 

innan de går på utflykt. 

 

En annan aktivitet är löpstation. Den kom till genom att förskollärarna såg att barnen 

ville springa. Förskollärarna har utgått från barns intresse av att röra sig och samtalade 

om hur denna aktivitet kan främja barns matematiska lärande, vad det finns för innehåll, 

hur många barn som ska vara delaktiga är några av de frågeställningar förskollärarna 

resonerar om. I aktiviteten ingår många matematiska händelser enlig förskolläraren Eva. 

Barnen springer och kan uppfatta ett avstånd. Det finns olika stationer och vid varje 
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station möter barnen olika matematiska former. Barnen mäter med kroppen, de 

använder olika sinnen för att undersöka formerna, de känner på formerna och skapar 

matematiska erfarenheter. Undervisning kan planeras utifrån barns intressen med stöd 

av didaktik. På detta sätt förklarar Eva hur aktiviteten kan bidra till barns matematiska 

lärande.  

 

Vi planerar utifrån barnens intresse, man tittar liksom bakåt, istället för att jag tar någonting i luften, 

så tittar jag vad de gör och sedan planerar jag aktiviteten. (Eva) 

 

Anna förskollärare tycker att det inte är svårt att planera matematiska aktiviteter utifrån 

barns erfarenhet och intresse. 

 

Vi utgår från både barnens behov och intresse. Det är lättare att fånga upp barnens intressen när jag 

utgår från någonting de intressera sig av. Jag märkte att de intresserade sig för former, då utvecklar 

jag det vidare hellre än att jag har tagit något annat som de kanske inte hade något begrepp om. Men 

man kan fånga upp de barnen som inte har erfarenhet av det, då gäller att jag har ett ännu mera 

lockande sätt. (Anna) 

 

Enligt Anna finns det matematik överallt och i alla teman. Till exempel har avdelningen 

tema kropp och stresshantering i år. De vet att barnen vill springa och röra på sig, då 

använder barnen kroppen för att mäta olika avstånd. Målet är att de rör på sig, men de 

utmanar barnen matematiskt när de räknar fotsteg förklarar förskolläraren Anna. Anna 

berättar att barnen har visat intresse för geometriska former. Utifrån det planerar hon 

olika aktiviteter om formerna. Hon ansåg att alla barn inte visar intresse och det gäller 

att överraska dem genom att förbereda material som exempelvis papper, sax, och olika 

former. Det är viktigt enligt henne att fånga barns intresse och skapa en inbjudande 

miljö. Anna använder inspiration som metod för att undervisa matematik, utifrån 

barnens intresse planerar hon aktiviteter med ett lockande sätt. 

 

Matilda arbetar i avdelningen för yngre barn och hon anser att det är betydelsefullt för 

barns lärande att följa deras visade intresse. Förskollärarna på den avdelningen filmar 

barnen med lärplatta när de har planerade aktiviteter tre dagar i veckan på förmiddagen. 

Barnen som är ett till två år väljer mellan två aktiviteter, målning och vattenlek. 

Förskollärarna observerade barnen med videoinspelning för att didaktiskt kunna 

analysera vad barnen gjorde och hur det kan kopplas till matematik, vilka material kan 

tilläggas för att uppnå detta syfte och hur det ska genomföras. Under observationen 
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upptäckte förskollärarna att en del barn härmade varandra när de målade. Då tänkte de 

använda denna händelse som metod. Det har hänt att förskolläraren medvetet menat att 

barnen härmade henne eller andra barn när de målade. Matilda menar att barn kanske 

härmar henne från början, men de kommer att använda sin egen kreativitet och förmåga 

efteråt och barns lärande utvecklas mer. Resultatet blir aldrig lika, därför är det inte fel 

att barn härmar andra barn och vuxna förklarar hon. 

 

Matematik vid matbordet 
 

Matematik vid matsituationer är en tradition enligt förskollärarna. Barnen som är mellan 

tre till sex år deltar i dukning av borden med en förskollärare. Då är det en stund till 

matematikundervisning anser Eva. 

 

Vi har buffén då till lunch och det är en pedagog med ett barn som dukar och det är mycket 

matematik. Man få räkna alla kompisar, ställa fram glas, tre mjölkpaket på varje bord, man får tänka 

efter antal. Man får den stunden att tänka efter. Man utmanar barnen och ställer frågor. (Eva) 

 

Enligt Eva är matsituationer bra tillfällen att utmana barnet med olika matematiska 

räknesätt. På avdelningen för yngre barn brukar förskolläraren prata om matematiska 

begrepp vid måltiderna som till exempel ett äpple, två halvor och ett tomt glas. 

Matematiska begrepp repeteras vid varje måltid. 

 

Man ska inte tycka att det låter tjatigt.  Repetera, repetera, repetera! Och visa! Titta äpplet, ett helt 

äpple titta två halvor! Och det gör jag konkret och det gjorde jag vid varje måltid nästan. (Matilda) 

 

Enligt förskolläraren Matilda är det viktigt med repetition och att vara konkret för att 

synliggöra matematiskt innehåll för barn. Matbordet är bra tillfälle att prata matematik 

med barnen där finns det många moment som handlar om matematik. Enligt Anna 

gäller det att ha en lugn stund vid matbordet. I förskolan är matbordet bra ett bra tillfälle 

för reflektion med barnen om olika händelser. Förskollärare ställer medvetet frågor om 

matematik till barnen och syftet är att alla barn ska få chansen att utrycka sig. 

Matsituationer ger tillfälle till ömsesidigt samtal och det kommer alltid matematiska 

begrepp som exempelvis mycket, liten, halv, hel och antal barn i den stunden. Anna 

menar att barnen ofta repeterar det de har lärt sig vid matbordet, de pratar exempelvis 

om formerna cirkel, triangel och rektangel och jämför dem med olika bröd. Anna anser 

att när barnen jämför formerna med hårda brödet på bordet då vet hon att barnen har 
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uppfattat formerna på ett praktiskt sätt. Anna förklarar att barnen brukar visa formerna 

även utomhus. När barnen uppfattar ett matematiskt fenomen använder de det i andra 

situationer. Matematik meddelas med redskap, de geometriska formerna är en form av 

redskap. Matsituationer är en kulturell aspekt det samtalas om matematik med barn i 

förskolan. 

 

En inbjudande miljö 
 

 Förskollärarna menar att det är viktigt att det finns flera möjligheter till barns 

matematiska lärande i förskolan. Detta genom att lyfta matematik i varje sak barnen gör 

i vardagen. Förskollärarna erbjuder olika lekar och barnen får välja själva. Till exempel 

i avdelningen för de yngre barnen har förskollärarna använt vattenlek och målning, 

barnen fick gå emellan de två aktiviteterna. Enligt Matilda är det mycket matematik i 

det momentet. Att forma cirklar, måla på bordet och på väggen är två olika lägen 

vertikal och horisontal. Förskollärarna reflekterar över olika material som används till 

matematiskt lärande. Vid olika tillfällen, planerade och oplanerade aktiviteter, använder 

förskollärarna sig av olika material exempelvis klossar, olika geometriska former, olika 

spel. 

 

Matteväskan är ett annat material som Anna förskollärare använder sig av för att 

didaktiskt undervisa matematik. Matteväskan är en väska med olika matematiska 

material med instruktioner för varje moment. Denna väska är användbar för olika åldrar 

och barnen kan ta den med sig hem och träna matematik även med vårdnadshavaren. 

Enligt Anna är det lättare att fånga upp barns intresse till matematiskt lärande när de är 

nyfikna av en matematisk händelse. Hon menar att ett bra förhållningssätt är att ta vara 

på stunden och planera efter barns matematiska upplevelser. Men det är viktigt att 

förskollärare har ett syfte och kan erbjuda matematiska aktiviteter. ”För att kunna 

inspirera barnen måste jag erbjuda aktiviteter” (Anna). 

 

Alla tre förskollärarna som intervjuades framhåller att inspiration och skapande miljö 

hjälper barnens förmåga och färdigheter i matematik. Inte minst de barn som inte har så 

många erfarenheter av ett matematiskt område. Förskollärarnas förhållningssätt till 

barns matematiska lärande formas genom att se barn som individer och att kunna 

använda barnets erfarenhet i gruppaktiviteter, där alla kan vara med och lära sig av 
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varandra. Det gäller att barnen har lust och att de tycker att det är rolig med aktiviteten 

”Uppleva att ha lust är viktigare än själva kunskapen” (Eva). 

 

Förskollärarna anser att matematik finns i alla tider och rum i förskolan. Det är viktigt 

att sätta matematiska ord på vad barnen gör menar de. Ett matematiskt hörn eller rum är 

bra metod till barns matematiska lärande, då gestaltas matematik konkret. Barnen 

utvecklar sina matematiska färdigheter i lugn och ro anser Anna och Eva. 

 

Miljön skapades och utformades utifrån läroplanens mål här. Vi delar barnen i olika rum, vi sprider 

oss och det sker hela dagen. Till matematik har vi matte, teknik och naturveteskaps rum, men 

matematiken sker ju i alla rum även i språkrummen, det måste man komma ihåg, det är viktigt, det 

beror på vad barnen gör. (Eva) 

 

Matilda anser att matematiskt rum separerar matematik från vardagen, om barnen inte 

har den frihet att kunna ta med sig materialet till andra rum när de leker. Hon anser att 

material alltid borde vara tillgängligt för barnen och på deras nivå, inte på höga hyllor. 

Matilda tycker också att det färdiga materialet är bra, men det ska bytas och ersättas 

med andra material som blir stöd till lärande. Hon menar att det behövs även andra slag 

av material som barnen inte exakt vet vad som förväntas att göra med, då få de 

experimentera. 

 

Förskollärarna tycker att läroplanens mål angående matematik i förskolan är rimligt. 

”Vi går alltid efter läroplanen, det gäller bryta ner matematiska mål i läroplanen i vår 

verklighet” (Anna). 

 

Läroplanen är således ett stöd för förskollärarna när de ska planera för vad de ska 

undervisa om. Med dokumentation kan de se att barn lär sig matematiskt innehåll och är 

nyfikna på matematiska händelser. Dokumentation som metod hjälper dem att upptäcka 

barnens intresse och förskollärarna kan få stöd i hur de didaktiskt kan förhålla sig i 

planeringen av matematiska aktiviteter med avsikt att skapa en lärorik miljö. 

 

Lek är en annan utgångspunkt som förskollärarna anser vara ett viktigt moment i deras 

förhållningssätt till barns matematiska lärande. De menar att i förskolans värld är det 

fortfarande leken som tar den viktiga platsen. Genom leken skapar barn lust och ro till 

lärande och med leken lär de sig av varandra. Matilda tycker inte att matematiskt 
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lärande i förskolan ska kallas för matematikundervisning. Hon menar att i princip 

undervisar förskollärare olika moment i vardagen hela tiden, men ” bara med leken som 

verktyg” (Matilda). Hon anser att ordet undervisning riktas mest till skolan. För 

förskollärarna var det viktigt med matematiska aktiviteter, men didaktik handlar om att 

ta tillfället och prata matematik med barnen när de visar intresse. Matematik är ett 

fenomen som ingår i allt i förskolan. ”Matematik ingår ju i förskolan hela tiden, även 

om man inte har planerade aktiviteter” (Anna). Matematik finns det alltid vid måltiderna 

och fria leken. Förskollärarna hänger upp olika matematiska symboler på väggen och i 

förskolan. Matematik samtalas om i förskolan under nästan alla tillfällen . Det viktigaste 

förhållningssättet är att upptäcka matematik i barnens lek och synliggöra det för barn 

och att tydliggöra att vad de gör handlar om matematik. 

 

Resultat från observationen  
 

I tidigare avsnitt redovisas resultat intervjuerna och där skildras resonemang från tre 

förskollärare angående metoder för matematikundervisning i förskolan. Förskollärarna 

använde sig av metoder som bland annat observation, dokumentation, repetition och 

imitation. Enligt utsagor från intervjuerna hade förskollärarna didaktiska avsikter när de 

försökte synliggöra matematik för barn i vardagen. I det här avsnittet redovisas resultat 

från videoobservationen som presenteras under tre rubriker: förskollärare diskuterar 

matematik med barn, matematiksamtal planerade och oplanerade samt matematik 

medieras i olika rum. Videoobservationen är 55 minuter lång och innehåller barns 

vistelse i förskolan under en förmiddag, med fokus på förskollärares metoder och 

förhållningssätt. Först hade barnen samling, sedan fördelas de till olika aktiviteter. 

  

Förskollärare diskuterar matematik med barn 
 

Förmiddagsmötet börjar och barnen försöker sätta sig i en cirkel med tre förskollärare i 

tamburen. I mitten ligger två geometriska former, triangel och rektangel. Formerna 

består av barnens namn på små rektangulära papperslappar, barnens namn syns inte för 

de är skrivna på insidan av papperslapparna. Förskolläraren Stina börjar säga till barnen 

att de ska försöka sätta sig i en cirkel. Barnen mumlar och försöker att skapa en cirkel 

form när de sätter sig. 

Stina: Sitter alla inne i cirkel så att alla ser? 

Kasper: Jag ser. 
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Några andra barn börjar ropa; jag ser, jag ser, jag, jag, jag (de flesta av barnen börjar 

säga det). 

Albin: Inte jag.  

Eva vill lyssna på vad Albin säger, hon försöker att tysta de andra barnen för att höra 

vad Albin säger. 

Eva: Om vi ska lyssna på varandra hur många ska då prata? Hon repeterar frågan två 

gånger då svarar Albin ”en”  

Eva: Berätta Albin vad vill du säga om cirkel? 

Albin: För några foten var inåt, det betyder inte cirkel. Han pekar på sina fötter och han 

själv sitter på knäna. ”Då betyder det cirkel” säger han. 

Stina frågar honom vad det kan betyda om barnen sitter med fötterna så, hon pekar på 

barnen som har fötterna rakt inne i cirkeln. Albin svarar ”Då är det stopp.” 

Stina ber alla barn att sätta fötterna rakt i cirkeln för att se vad det blir för form. Albin 

kommenterar att det är som sol, han visar med handen hur sol ser ut, en cirkel med 

strålar. 

 

Den matematiska diskussionen här inträffar mest mellan förskollärarna och Albin som 

är fyra och halvt år. Samtalet verkar spontant handla om matematik, några av barnen 

använder sig av matematik när de försöker sitta i cirkel exempelvis hitta sin placering 

och pratar om cirkel. Förskollärarna lyssnar på Albins åsikt om cirkelformen. Ett bra 

förhållningssätt till barns matematiska lärande är att förskollärarna tar till vara barns 

erfarenheter och egen uppfattning i matematik. 

 

När Stina pekar på en form i mitten och frågar barnen om formen svarar ett av barnen 

”muthalath” som betyder triangel på arabiska. Förskollärarna frågar barnen vad detta 

motsvarar på svenska, då svarar Albin rektangel och några barn till bekräftar det genom 

att repetera ordet rektangel. Stina frågar två gånger till och barnen svarar rektangel.  

”Det är rektangel på vårat språk” säger Albin. Stina går och hämtar några geometriska 

former som är gjorda av plast, rektangel, triangel, cirkel och kvadrat. Hon jämför 

formerna med triangel och rektangel som ligger i mitten. Stina förklarar och visar 

sidorna på formerna. Hon förklarar genom att fråga barnen hur många sidor en triangel 

har jämfört med en rektangel. Barnen räknar sidorna. Stina förklarar också skillnaden 

mellan kvadrat och rektangel och visar även en cirkel.  
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Stinas agerande när hon hämtar flera exempel av geometriska former är tidpunkten för 

lärande. Hon försöker lyfta skillnaden mellan olika former och synliggör formernas 

egenskaper. Stina använder sig av variation som metod för att undervisa matematik för 

barn. Hon frågar barnen först flera gånger innan hon själv säger det rätta svaret. För att 

förstå ett matematiskt fenomen behövdes det redskap och det kan vara språk eller 

fysiska material eller både och. Didaktiskt undervisar Stina jämförelse mellan olika 

geometriska former. Matematik medieras med redskap. Med språk och artefakter tolkar 

hon ett matematiskt fenomen för barnen, vilket de visar intresse och nyfikenhet till. 

Barnen visar egna uppfattningar av geometriska former, utifrån barns erfarenheter 

försöker Stina förklara fenomenet genomgående. Den proximala utvecklingszonen 

handlar om att barn på egen hand inte kan ha relevant information av geometriska 

former, med stöd av Stinas undervisning bygger de upp sina färdigheter i matematik. 

 

Matematiska samtal, planerade och oplanerade 
 

Matematiska samtal mellan förskollärare och barn är ofta medvetna och förskolläraren 

har ett syfte med repetition av matematiska begrepp. I förskolans värld sker ofta dessa 

samtal i samlingen eller vid matbordet. De oplanerade matematiska samtalen mellan 

barnen själva sker i flera fall i den fria leken. Det är viktigt att förskollärare 

uppmärksammar barns intresse i matematiska samtalet, samtidigt som förskollärare har 

en systematisk plan för barns matematiska lärande. När förskollärare samtalar 

matematik med barn vill de veta vad barn befinner sig i sitt lärande, vilka utmaningar 

behöver barnen, hur kan matematiska uppfattningar tolkas genom verbalt språk, 

symboler och teckningar. Sociokulturellt perspektiv handlar om att barn lär sig genom 

samspel och kommunikation med andra barn och vuxna. 

 

Barnen sitter fortfarande i en cirkel i tamburen och i mitten ligger det en rektangel och 

en triangelform som gjorts av små namnlappar med barnens namn. Eva säger till ett 

barn som sitter närmast att vända på en lapp. På baksidan av lappen står barnens namn, 

barnen turas om att vända på namnlapparna. Det barn vars namn stod på lappen går och 

sätter sin egen bild på väggen på en vald aktivitet.  På väggen finns fyra olika aktiviteter 

som beskrivs med symboler, siffror och bilder. 

 

Symboler: Tärning med 6 punkter på tre aktiviteter och 2 punkter på en aktivitet 
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Siffror: Siffran 6 står bredvid tärningen med 6 punkter och 2 bredvid tärningen med 2 

punkter. Det betyder att på tre aktiviteter kan 6 barn vara och på en aktivitet kan 2 barn 

vara. 

Bilder: vid varje aktivitet står en bild som förklaring på vad som görs i det rummet. 

Aktiviteterna består av språkrum, rita och skriva, klippa och klistra, lego och ateljén.  

Redskap i form av symboler och bilder är en annan form av språk som används i 

förskolan. Förskollärarens medvetenhet för matematiska begrepp är viktigt för att 

didaktiskt inkludera barnen till matematiska diskussioner. Förskollärarna använder sig 

av symboler, bilder och siffror för att synliggöra matematik för barn i förskolan. 

Matematik i förskolan medieras med symboler, bilder och siffror.  

 

Moa 5 år försöker att sätta upp sin bild på aktiviteten ateljén. Hon börjar räkna 

punkterna på tärningen och jämför det med barns bilder som är uppsatta på den 

aktiviteten. Hon säger att det är sex, ett av barnen som inte syns på filmen säger ” nej 

det är fem.” Moa börjar räkna punkterna igen och repeterar att det är sex och andra 

barnet säger igen att det är fem. Möjligtvis menar barnet de andra barnens bilder på 

väggen med aktiviteter medan Moa menar antal punkterna på tärningen. förskolläraren 

Kajsa ber Moa att hon räknar en gång till. 

Kajsa: Hur många är det? 

Moa: Det är fem (hon räknar bilderna på barnen)  

Kajsa: Hur många får vara där då? 

Moa: Sex (hon svarar efter att hon räknar en gång till prickarna på tärningen) 

Kajsa: Får man vara sex och så är det fem, då få man lägga en till. 

Moa lägger sin bild och räknar bilderna. Kajsa frågar hur många är det nu, Moa svarar 

”tio”. Kajsa kommenterar att det blir för många då. Hon säger till Moa att räkna en gång 

till. 

 

Processen som pågick här innehöll en hel del av de matematiska begreppen. 

Avdelningen genomför denna handling tre dagar i veckan. Nämligen att sitta i cirkel och 

samtala kring ett ämne för att sedan dela upp barnen till olika aktiviteter. Oavsett vilket 

samtalsämne så repeteras matematiska begrepp tre dagar i veckan på förmiddagsmöten. 

Förskollärarna undervisar matematik medvetet och didaktiskt. Repetition är en metod 

som förskollärarna använder i sin matematikundervisning, de repeterar handlingen för 

att barn skapa en uppfattning i matematik. Handlingar i vardagen sker i kulturella 
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sammanhang. Det kulturella perspektivet identifierar vilka kunskaper som är viktiga. I 

den förskolan medieras matematik bland annat genom handlingar på förmiddagsmöte 

tre dagar i veckan. 

En stund innan samlingen leker barnen fritt och i den fria leken går det att urskilja 

matematik i barnens samtal. 

 

Elliot: Titta här är fyra bilar! 

Tim: Ja fast du har parkerat dem fel, de ska parkeras på andra sidan av gatan. 

Elliot: Men den här lastbilen är stor, den behöver större plats, här finns ju inte plats (han 

tar upp lastbilen och visar Tim och parkerar den). 

 

Barns matematiska erfarenheter är en spegelbild av vardagens händelser som de lär sig 

av vuxna och även andra barn. Barn kanske inte använder de korrekta matematiska 

begreppen och de vet inte heller att det handlar om matematik. De uppfattar storlek, 

mängd och antal och urskiljer likheter och olikheter. Det är ett sociokulturellt perspektiv 

när barn imiterar vuxnas handlingssätt i leken. Barn upprepar vardagssituationer i leken 

och genom leken lär sig de med varandra och av varandra. Leken är grunden för 

utveckling och i leken är barn på gång i utvecklingszonen.  

 

Matematik medieras i olika rum 
 

Videoobservationen är 55 minuter lång och innehåller barns vistelse i förskolan under 

en förmiddag, med fokus på förskollärares metoder och förhållningssätt. Först hade 

barnen samling, sedan fördelas de till olika aktiviteter. 

 

I ateljén  

 

Sex barn är i rummet, två sitter vid ett bord och fyra vid ett annat bord.  Förskolläraren 

Kajsa säger åt alla att sätta sig vid ett bord. Kajsa hämtar en låda och visar barnen. Hon 

visar barnen en ekorre som är gjord av lera med några kottar och hasselnötter. Kajsa 

frågar barnen. 

 

Kajsa: Kommer ni ihåg vad är det är för något? 
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”Ekorre” svara tre av barnen. Kajsa berättar för barnen att hon har tagit en bild på 

ekorren. Nu uppmanar hon barnen att göra en ny ekorre tillsammans. De sjunger sången 

Ekorren satt på granen. Kajsa visar med händerna den ”långa svansen”. 

Albin: Så här är den lång (han sitter mitt emot Kajsa och visar med händerna en lång 

svans) 

Kajsa visar också med händerna lång och kort svans. 

Kajsa säger till barnen: Titta det här är kottarna och de här är små hasselnötter (hon 

visar barnen dem) och frågar vad hasselnötter har för form. Kasper som sitter bredvid 

henne svarar ”rund”. 

Kajsa: Ja rund.  

Kajsa knådar leran och gör en klump. 

Kajsa: Nu ska ni få varsin klump och vi gör en ekorre tillsammans (Kajsa pratar med 

barnen medan hon håller på att knåda leran) 

Kasper: Titta en tärning (han pekar på leran som Kajsa har i handen, lerans form blev 

som en kub). 

Kajsa lägger leran på bordet, det ser ut som att hon uppmuntrar barnen att de tittar på 

leran. 

Tim: En fyrkant (han pekar på leran) 

Kajsa: Ja, en fyrkant, hur många sidor är har den? 

Moa försöker att räkna sidorna och hon känner på leran. De andra barnen vill också 

känna på den. Kajsa rullar leran på bordet och barnen känner på den. 

Kajsa: Nu ska vi dela på den, hur många barn är ni? 

Moa: Åtta (hon räknar barnen medan hon sitter på sin plats.) 

Kajsa: Stämmar det? 

Andra barn börjar räkna. 

 

Förskollärarens förhållningssätt till matematikundervisning i förskolan är beroende av 

deras utbildning och kunskap i matematik. Förskollärarna med stöd av didaktik planerar 

matematiska aktiviteter och formar inomhusmiljön utifrån didaktiska frågor Vad och 

Hur. Avdelningen är uppdelad i olika rum och miljön i varje rum talar om vad barnen 

ska göra. Ateljén är det största rummet och där sker matematiska handlingar. Sortering 

och placering av olika material skildrar matematiskt tänkande. Ytan är stor och barnen 

kan röra på sig fritt i den. Det upplevs som att barnen hade som vana att vara i det 

rummet. 
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Barnen samtalar om matematik med Kajsa och barnen emellan mellan. Barnen börjar 

räkna antalet igen Kasper och Kalle räknar tillsammans. Albin börjar räkna högt och 

börjar med sig själv. ”Sex ”säger han. ”Jag har räknat till och med mig ” förklarar han. 

Kalle bekräftar genom att nicka. Kalle räknar ”Ett två tre fyra fem sex sju.” Albin visar 

med händerna ”Titta det här är tre och det här är två” (han visar med händerna och 

pekar på tre barn som sitter mitt emot två andra barn och räknar sig själv med). Kajsa 

väntar en stund och tittar på barnen. Hon räknar med barnen sista gången. Kajsa pekar 

på varje och hon betonar när hon räknar; ETT, TVÅ, TRE, FYRA, FEM, SEX. Kajsa 

frågar barnen ”Om vi är sex hur många bitar delar vi i då?” 

”Sex ”svarar Albin och Kasper. 

Kajsa ger utrymme till barnen att tänka själva innan hon förklarar och undervisar.  Hon 

utmanar barnen att träna och tänka själva en stund, sedan med barnen undervisar hon ett 

sätt att räkna på. Det finns olika sätt att räkna och det kan finnas olika svar till ett  

 matematiskt problem. Albin skulle visa ett annat räknesätt som kanske inte var vanligt  

för Kajsa eller andra barn. Han räknar genom att dela på barnen två och tre och räknar 

sig själv. Men han får inte någon respons till det, då väntar han på att Kajsa ska räkna 

”rätt.” Barnen har kommenterat leran som tärning eller fyrkant, Kajsa har frågat dem 

hur många sidor har den. Kajsa vill närma sig barnens intresse. Matematik kan handla 

om vad som helst och ibland behövs det att gå ifrån en planerad planerade aktivitet och 

göra något annat. Det matematiska samtalet mellan barn och förskollärare innehåller 

olika matematiska begrepp. Förskollärarens inställning i detta sammanhang uppmuntrar 

barnen till matematiskt tänkande. Det sker många spontana samtal fast aktiviteten är 

planerad. Detta kan återkopplas till en princip för lärande i förskolan, att ta tillvara ta 

tillvara på stunden och utifrån barnens erfarenheter undervisa didaktiskt matematiskt 

lärande. Kajsa ger utrymme till barnen att reflektera och hitta svar till matematiska 

frågor, även om det i vissa fall handlar om ledande frågor. 

 

I matematikrummet 

  

Eva och tre barn är i matematikrummet. Eva försöker räkna strumpor med ett barn i 

matematikrummet. Två andra barn tittar på legobitarna som sorteras efter färger. Barnen 

har inte det svenska språket som modersmål, de kan inte tala svenska än. Eva har en 
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plastburk framför sig med strumpor i olika färger och mönster. Samir fyra år sitter 

mittemot Eva vid ett bord. 

Eva pratar med Samir: Vi räknar en gång till (hon lägger strumporna på bordet och 

börjar räkna) 

Samir: Titta, titta! (han pekar på en strumpa) 

Eva: Ja vi räknar den också. (hon börjar räkna strumporna igen) 

Samir: Titta, titta! (han pekar på annan strumpa) 

 

Strumporna är randiga med olika färger. Eva berättar för mig att hon försöker förklara 

på annat sätt för de barnen som kan inte svenska. Enligt henne gäller det att vara tydlig 

och använda kroppsspråk. Eva berättade att förskollärarna på avdelningen försöker att 

lära sig några ord på andra språk som barn har som modersmål. Språk har en stor 

betydelse inom barns matematiska lärande. Matematik medieras med språk. Utan språk 

kan människan inte utbyta tankar och kommunicera med varandra. Eva försöker närma 

sig barnens perspektiv genom att lära sig några ord på deras språk. 

 

Samir går från bordet och hämtar en blå legobit och lägger den på en strumpa ”titta” 

säger han till Eva ”Ja en legobit” säger Eva. Samir går en gång till och hämtar en röd 

legobit och lägger den på annan strumpa. Eva tittar på dem medan hon räknar och Samir 

fortsätter att säga titta till Eva och jämför den blå legobiten med den strumpan som är 

blå randig och röd legobit på den rödrandiga strumpan. Till sist verkar Eva förstå vad 

Samir menar ” Ja du menar att de har samma färg” (Eva).  Hon uppmuntrar honom att 

hämta andra legobitar och jämföra med andra strumpor. 

 

Det matematiska lärandet har olika sidor. Barns erfarenheter och uppfattning kan vara 

helt olika än vad förskollärare menar att barnen ska lära sig. Det gäller att hitta 

hållpunkten till lärande och försöka närma sig barnens perspektiv. Men språk spelar 

stor roll i barns matematiska lärande. Samir kan inte uttrycka sig och säga vad han 

intresserar sig av då använder han mest kroppsspråk och genom handling förklarar han 

sin uppfattning av det matematiska fenomenet. Det gäller även för yngre barn som inte 

har det verbala språket än. I det här fallet har miljön stor betydelse i barns matematiska 

lärande. Matematikrummet har en skapande miljö genom att materialet är sorterat och 

instruktionerna är tydliga med bild och symbol. Då blir det lättare för barnen att 

uttrycka sig fast de inte kan språket, att ge utrymme till barnen att kunna utrycka deras 
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tankar och skildra deras uppfattning av ett fenomen. Utifrån barns intresse bör 

undervisningen ske. 

 

Sammanfattning av resultat  
 

Förskollärarna strävar efter läroplanens mål och riktlinjer angående barns matematiska 

lärande. Förskollärarna har en uppfattning av vad matematik innebär för barn i 

förskolan och de förhåller sig till barns matematiska lärande utifrån barns intresse och 

erfarenheter. Observation och pedagogisk dokumentation är de två metoder som 

förskollärarna använder sig mest av för att planera matematiska aktiviteter efter barns 

intresse, de reflekterar i arbetslag för att didaktiskt planera matematiska aktiviteter. 

Andra metoder som förskollärarna använder för att stödja barns matematiska intresse är 

variation, inspiration, imitation och repetition. Matematik finns överallt och 

förskolläraren undervisar matematik i olika rum och tider. Matbordet är en populär plats 

till matematiskt samtal mellan barn och förskollärare, men även mellan barnen själva. 

Ledtråden i deras undervisning är att följa barns intresse och med lek som verktyg 

kunna synliggöra matematik för barn. I förskolan är det fortfarande lek som styr 

lärandet. Det är viktigt att barn har valmöjligheter när det gäller intresse och material. 

Att gå utifrån barns intresse och färdigheter till deras matematikundervisning utvecklar 

barns förmåga till matematiska lärande och gör det lättare för förskollärare att 

undervisa. Didaktik handlar om vad barn lär sig i matematik, när förskollärare följer 

barns intresse är det barnen som bestämmer innehållet i matematikundervisningen. 

 

Barns matematiska samtal med förskollärare sker i planerade och oplanerade aktiviteter. 

Barn vet ofta inte att deras samtal handlar om matematik fast de uppfattar och använder 

matematik för att lösa olika problem. Förskollärarna tar vara på stunden och förklarar 

matematik beroende på barns nyfikenhet och färdigheter. Förskollärarna lyssnar på 

barnen och försöker att närmar sig barnens perspektiv och hitta hållpunkten till lärande i 

deras matematiska lärande för att nå den proximala utvecklingszonen hos varje barn. 

Den fysiska miljön har uppdelats till olika rum, exempelvis har det utformats ett 

matematik-rum där matematiska begrepp medieras i form av material, bild, ord och 

symboler. Matematiskt lärande sker ändå hela tiden och i alla rum. En skapande miljö 

kan stödja barns matematiska lärande. Språk är en viktig aspekt av barns matematiska 

lärande. I det sociokulturella perspektivet inräknas språket som främsta verktyg att 
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kommunicera och stödja lärande.  Att ge utrymme till barnen att reflektera och hitta på 

matematiska förklaringar. Förskolläraren i sin undervisning använder sig av variation 

och olika material. 

 

 

Diskussion 
 

I detta avsnitt diskuteras metod och resultat. Metoddiskussion handlar om att reflektera 

över de valda metoderna och koppla samman syfte och undersökningsfråga. I 

resultatdiskussionen analyseras resultatet än en gång enligt teoretiska begreppen och 

även återkoppla de till tidigare forskning som presenteras i studien. Resultatet 

reflekteras och problematiseras enligt tidigare forskning. Detta genom att jämföra 

resultatet med vad forskning visar. 

 

Metoddiskussion 
 

I denna studie används intervju och observation som metod. Detta för att kunna besvara 

syftet och frågeställning och kunna se i praktiken vad som påstås i intervjun. De 

intervjuade förskollärarna har kunskap och erfarenhet av matematikundervisning i 

förskolan. Detta har påverkat resultatet. Resultatet hade kanske blivit på ett annat sätt 

om andra förskollärare som inte hade lika hög kunskap och erfarenhet hade svarat på 

frågorna. Trots att frågorna var skrivna innan, uppkom det även andra frågor som inte 

var med i intervjuguiden. Enligt Bryman (2011) kan metoden kritiserats genom att 

intervjun är subjektiv och andra faktorer kan påverka svaret, till exempel om 

intervjupersonerna vill ge det svaret som är mest önskvärt av andra eller intervjuare. För 

att kunna minska denna effekt och för att förskolläraren ska bygga sin egen uppfattning 

lades frågorna fram på bordet. Med syftet för att förskollärarna ska uppfatta frågorna 

objektivt. Den mest centrala frågan angående förskollärares förhållningssätt (se bilaga 

3) har upprepats på olika sätt. Detta för att ha mer än ett svar och för att prata mer om 

det.  

 

Observation som metod har valts för att kunna svara på syftet i arbetet. Om 

observationen hade genomförts på en avdelning för yngre barn hade diskussionen 

mellan barnen och förskolläraren haft annan form. Barnen och förskollärarna satte sig i 

cirkel och då var det svårt att fånga alla på film. På samma sätt när barnen delades till 
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olika aktiviteter var tiden begränsade och jag kunde inte observera alla. Det skulle ha 

berikat resultatet om observationen har genomförts i mer än en förskola och även 

utomhus. Det upplevdes inte som att barnen inte vill vara med i videoinspelningen. 

Barnen var inte nyfikna heller för att titta på lärplattan när jag filmade dem. Det 

upplevades som att barnen hade det som vana. 

Intervjun som metod är mer relevant när det gäller svar på frågan om vilka metoder 

förskollärarna använder för barns matematiska lärande i förskolan. Förskollärarna 

beskriver deras arbetssätt på ett omfattning sätt som kan handlar om ett år eller mer. Det 

innebär att förskollärarna förtydligar olika metoder för matematikundervisning. De 

beskriver också deras förhållningssätt till barns matematiska lärande och deras tolkning 

av läroplanen för förskolan (Skolverket, 2016) angående matematikundervisningen. Det 

framkommer en helhetsbild av vad de gör för att kunna undervisa matematik för barn i 

förskolan. Nackdelar med intervjun är att förskollärarnas beskrivning framstår som 

teorier och kan inte uppfattas visuellt. Alla tre förskollärarna har den viljan att visa vad 

de beskriver, detta genom dokumentationer och förskolans miljö. De visar även 

materialet som är relevant för matematikundervisningen. Förskollärarna erbjuder 

återkommande besök för att kunna se vad som pågår i deras matematikundervisning i 

förskolan. 

 

Med videoobservationen kan handlingen ses och upplevas. Det handlar om kort tid och 

alla handlingar kan inte synliggöras. Det visar mer förskollärarnas förhållningssätt än 

deras metoder. Det visar även hur barnen upplever matematik, fast alla barn har inte 

samma möjligheter. En del barn ses och hörs mer än andra. I videoobservationen 

reflekteras och analyseras datainsamlingar enligt min egen uppfattning. I 

observationerna beskriver inte förskollärarna sina handlingar vilket de gör i 

intervjuerna. Med kombination av två metoder kan ett resultat framkomma som 

innehåller både förskollärares metoder och deras förhållningssätt i 

matematikundervisningen. 

 

Resultatdiskussion 
 

I detta avsnitt presenteras diskussionen om resultatet och det återkopplas till tidigare 

forskning och analysbegreppen. Resultatdiskussionen fördelas i tre rubriker enligt 

nedan. 
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Matematik efter barns intresse 

 

Förskollärarna använder observationer och pedagogiska dokumentationer för att 

upptäcka barns intresse och utifrån det planerar de matematiska aktiviteter. Lerkkanen 

et al. (2012) och Cooke och Buchholz (2005) påvisar att barns matematiska lärande blir 

mer meningsfullt om förskollärare planerar aktiviteter efter barns intresse, och att 

barnen visar mer intresse till matematik när de får bestämma över aktiviteten. För 

förskollärarna var det uppenbart att de tar till vara barns intresse och erfarenhet till 

matematiskt lärande. Matilda som arbetar på en avdelning för yngre barn gav en tydlig 

bild på hur hon arbetar för att upptäcka barns intresse, detta genom att filma barnen och 

reflektera över inspelningen. Barnen är mellan ett och två år, de har inte det verbala 

språket då är det förskollärarna som tolkar barns kroppsspråk och analyserar vad barn 

vill göra. När förskollärarna följer barns intresse kan de återkoppla matematik till vad 

barn har redan erfarenheter av och på detta sätt blir undervisningen meningsfull 

(Björklund, 2007; Lerkkanen et al., 2012; Cooke och Buchholz, 2005).  

 

Barnen fick välja mellan två aktiviteter. Matildas beskrivning var lite abstrakt för mig 

när jag inte kunde se den i verkligheten exempelvis hur barnen använder måttenheterna 

i vattenleken, hur de använder färgerna, om barnen använder sig av mängder och antal, 

om de ser likheter och olikheter. Matilda talar om att barnen härmade varandra när de 

målade. Enligt sociokulturellt perspektiv lär sig barn i samspel med andra barn. Matilda 

menar att det inte är fel att barnen härmar en vuxen. Hon ger exempel på när barnen 

härmade henne då hon ritade cirkel.  Hon påstår att barnen kommer att utveckla deras 

lärande djupare sedan och resultatet blir aldrig lika utan barn lär sig andra metoder på 

egen hand senare. Vygotskij anser att inom den proximala utvecklingszonen lär sig barn 

först med vuxen sedan utvecklar de deras lärande på egen hand (Smidt, 2010).  

Härmning är bra metod från början som ger barnen stoff till vidare utveckling i sin 

lärandeprocess tills barn hittar sin egen inlärningsstil. I fortsättningen bör barn 

uppmuntras att lita på sin förmåga och vägledas till eget initiativ. Alla tre förskollärarna 

hade avsikten att observera barnen för att upptäcka deras intresse.  Detta i linje med 

Björklund (2007) som talar om observation som bra metod för barns matematiska 

lärande. Då kan de uppfatta vad barn intresserar sig av och var är de är i sitt lärande, hur 

en aktivitet kan främja barns matematiska lärande. Förskollärarna hade en didaktisk 

avsikt för hur de planerade aktiviteterna. 
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Anna påstår att hon följer barns intresse, hon nämner geometriska former som barn 

intresserade sig av. Utifrån den utvecklar hon aktiviteter. Didaktik i förskolan handlar 

om att kunna undervisa i vardagssituationer. Håkanson och Sundberg (2012) anser att 

matematikdidaktik i förskolans praktiseras i temaarbeten, undervisningen kan ske i alla 

tider och rum. Författarna menar att det inte finns en bestämd tid för 

matematikundervisning för barn i förskolan. Anna anser att matematikundervisning sker 

utifrån barns behov och intresse, vidare påstår Eva att de på avdelningen planerade 

löpstationsaktivitet efter barns intresse eftersom barn tyckte om att springa. Anna och 

Eva arbetar i avdelningen för äldre barn, barnen är mellan tre och sex år, där finns det 

möjligheter till den verbala kommunikation, då är det lättare för förskollärarna att kunna 

veta vad barnen vill lära sig om matematik. 

 

Förskollärare kan med stöd av didaktik synliggöra matematik för barn. Då praktiserar 

barn redan från förskolan matematiska begrepp och utvecklar sin färdighet inom 

matematiska språket. Det kommer bli lättare för dem att uppfatta matematik i skolan 

(Björklund, 2007). Svårigheter uppstår när förskollärare bör lyssna på alla barn. Det är 

inte lätt att följa barns vilja när antal barn på avdelningarna är 18 och 24. Det är klart att 

alla barn inte har lika språkförmåga och barn har olika personligheter.  En del barn är 

tystlåtna och säger inte så mycket om sitt intresse. Anna har för avsikt att kunna fånga 

alla barns intresse även de som inte visar intresse menar hon. Hon erbjuder 

överraskande aktiviteter och en skapande miljö för att fånga barns intresse till 

matematiskt lärande. MacDonald (2013) visar att genom inspiration kan förskollärare 

främja barns matematiska lärande. 

 

Anna delar barnen i mindre grupper för att skapa ro och lust till lärande, hon förbereder 

material innan, då blir det överraskande för barn. Cooke och Buchholz (2005) talar om 

att förskollärare kan skapa en lärorik miljö och ge barnen utrymme för att utforska 

matematik. Anna anser att matematik undervisas hela tiden, men i mindre grupp blir det 

mer tydligt och barnen få lugna stunder till lärande.  

 

Eva påvisar att avdelningen är uppdelad i olika rum enligt läroplanens mål och 

riktlinjer. Hon anser att barn har olika aktiviteter i olika rum, men matematik ingår i alla 

rummen. Barnen kan välja vilket rum de vill vara i förklarade hon. Vid 
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videoobservation på Evas avdelning väljer barnen aktiviteter i olika rum. Barnen har en 

begränsad valmöjlighet när det gäller aktiviteter. Det barnet vars namn på lappen 

kommer först väljer först aktiviteten. Alla barn deltar inte i den matematiska 

diskussionen. De barnen som sätter sig nära förskollärarna i cirkeln har mer möjlighet 

till diskussion. Förskollärarna i denna situation inte kan erbjuda den välkomnande miljö 

där alla barn får möjligheter att prova sina färdigheter i matematikundervisningen. Till 

skillnad från vad Cooke och Buchholz (2005) visar att förskollärare erbjuder en 

välkomnande miljö, där alla barn kan prova och utforska.  Författarna menar att 

förskollärare medvetet bör inkludera alla barn för att lösa matematiska frågor. 

 

Förskollärares kompetens 

 

Matematik har blivit ett viktigt ämne i den reviderade läroplanen (Skolverket, 2010). Nu 

sex år senare har läroplanen reviderats igen (Skolverket, 2016) och förskolorna har 

etablerat en uppfattning kring målområde. I mina intervjuer framkom metoder som 

förskollärarna använde i sin undervisning och de miljöer där matematik synliggjordes. 

Exempel på material som de använder var matematiska symboler och siffror på 

väggarna, olika matematiska spel, matteväskan och matematiska rummet eller hörn 

tyder på att förskolan har etablerat en miljö för matematikundervisning. Enligt 

Doverborg och Pramling Samuelsson (1999) kan inte förskollärare undervisa matematik 

för barn om de inte förstår innebörden av ämnet. När förskollärare utformat miljön i 

förskolorna som ingår i studien visar de på matematisk kunskap. Tirosh et al. (2011) 

påstår att det krävs professionell utveckling i de matematiska kunskaperna hos 

förskollärare för att uppnå läroplanens mål. Vidare menar författarna att förskollärare 

betonar vikten av matematikundervisning för barn om de själva är medvetna om 

innebörden. Palmer (2011) talar om undervisning med känslor, hon anser att en positiv 

känsla för undervisning påverkar barns lärande i en positiv inriktning. 

 

Förskollärarna har talat om olika metoder som de använder sig av för att undervisa 

matematik för barn, observation, dokumentation, variation, imitation, repetition och 

inspiration. De har avsikten att erbjuda en inbjudande miljö för barns matematiska 

lärande. Matteväskan är ett matematisk redskap som förskollärare kan använda sig av 

för att med en didaktisk avsikt undervisa matematik för barn i olika åldrar. Med 
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didaktisk avsikt behöver förskollärare konkreta redskap som tydligt uppvisar 

matematik.  

 

Matematik är ett tydligt mål i läroplanen, det blir inte fel om förskolan har tydliga 

verktyg till detta mål. Det gäller även matematikrum eller hörn som konkret visar 

matematik för barn.  En tydlig matematikundervisning i förskolan avgränsar inte barn 

från leken, utan främjar barns förmåga att använda matematik i leken. Lärandeprocessen 

i förskolan sker genom leken. Linder et al. (2011) påstår att med lust och lek lär sig barn 

matematik. Flera författare som Björklund (2013), Heiberg Solem och Reikerås (2004) 

samt Kärre (2013) upplyser att i förskolan är leken den främsta metoden till matematiskt 

lärande.  

 

Matilda påpekade att hon inte undervisar matematik för de yngre barnen som det görs i 

skolan, utan hon hittar på aktiviteter i form av lek fast med didaktiskt avsikt.” bara med 

lek som verktyg.” på samma sätt anser Eva, hon betonar att i förskolan kan lek och 

lärande inte särskiljas och lärande sker så länge barn tycker att det är roligt ” 

undervisning ska inte döda det roliga” menar hon. Medvetenhet om vad matematik 

innebär i vardagen är en metod för undervisning enligt henne. 

 

Anna tycker att det är viktigt att inspirera barnen och utmana dem till vidare utveckling. 

Barn kan inte alltid veta vad de vill lära sig, det är förskollärares uppgift att kunna se 

barns behov och med inspiration som metod skapar de en inbjudande miljö. Matilda 

talar om att hon använder repetition och imitation som metod för de yngre barnens 

matematiska lärande. Yngre barn behöver repetition för att kunna befästa information 

för att vidareutveckla sin kunskap i matematik anser förskolläraren Matilda. 

 

Förskollärares kompetens är lika viktigt som barns intresse. Jag anser att intresse kan 

skapas så länge förskollärare är medvetna om innebörden av lärande. Det är en komplex 

fråga att alltid följa barns intresse. Det skulle finnas en balansgång mellan vad 

förskollärare kan erbjuda med inspiration och vad barn har för intresse. Sedan håller jag 

med Matilda om imitation och betoning av matematiska begrepp i vardagen. Barn 

behöver utmaningar för att utvecklas vidare. Alla intervjuade förskollärare hade relativ 

lång tids erfarenhet som förskollärare och har undervisat matematik för barn i förskolan. 

De hade en positiv inställning till matematikundervisning i förskolan.  
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Under videoobservationen i ateljén försöker Albin att räkna antal barn genom att dela 

dem i tre och två sedan räkna sig själv. Tirosh et al. (2011) påstår att kunskap handlar 

om att kunna undervisa barn att det finns olika lösningar till ett matematiskt problem. 

Albin får inte någon respons från Kajsa förskollärare för sin förklaring. Kajsa försöker 

däremot räkna barnen på det sätt som de brukar göra, detta genom att peka på varje barn 

och betona räkneorden, ett, två, tre, fyra, fem och sex. Kunskap handlar om att kunna 

lyssna på barnen och förstå vad matematik innebär för dem, inte minst att det finns olika 

lösningar till ett matematiskt problem. 

 

Språk och matematik 

 

Enligt Vygotskij förmedlar människor sina tankar med hjälp av språk (Säljö, 2012). 

Språkliga förmågor är en viktig faktor för matematikundervisning anser Björklund 

(2013). Hon menar att med språk kan barn urskilja likheter och olikheter. Vid 

videoobservationen upplevde jag hur språk har betydelse för barns matematiska lärande. 

De barn som har utvecklade språkliga förmågor, som matematiska ordförråd och 

talbegrepp hade en deltagande roll i matematiskt diskussionen. Barn som inte hade 

svenska som modersmålspråk kunde inte heller uttrycka sina matematiska tankar. Det 

tog tid för Eva att förstå vad Samir menar med sitt matematiska begrepp. Samir var 

intresserad av färgerna på strumporna, samtidigt som Eva försökte att lära honom antal 

och sifferräkning.  

 

Barn behöver utveckla sitt ordförråd och sin begreppsförståelse för att kunna 

kommunicera och förstå omvärlden anser Emanuelsson och Doverborg (2006). 

Matematik handlar om att uttrycka tankar och idéer, att kunna jämföra olika föremål och 

händelser menar författarna. Förskollärarna använder sig av symboler och bilder för att 

kommunicera matematik med de barnen. Förskollärarna har även lärt sig olika 

matematiska ord på arabiska exempelvis ordet Muthalath som betyder triangel. Detta för 

att kunna samspela mellan två språk och göra det lättare för de barnen att förstå 

innebörden av ordet. Jag anser att det handlar om kunskapsutveckling hos förskollärare 

att kunna meddela matematik på olika språk, men metoden har sina brister för att 

förskollärarna använde bara ett antal ord samt kan det vara orättvist för en del barn 

eftersom förskollärarna inte kan dessa matematiska ord på alla förekommande språk. 
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Slutsats 
 

Syftet med studien är att undersöka metoder för matematikundervisning i förskolan. 

Utifrån intervju och videoobservation som metod framkom ett resultat. Resultatet 

påvisar att förskollärarna med didaktisk avsikt undervisar matematik för barn genom att 

de planerar matematiska aktiviteter utifrån barns intresse. Med hjälp av pedagogiska 

dokumentationer reflekterar de över miljö och material till barns matematiska lärande. 

De belyser matematik för barn i vardagen, vid matbordet, i tamburen och i olika 

aktiviteter i förskolan.  Förskollärare använder sig av olika metoder för att undervisa 

matematik för barn. Metoderna som förskollärarna använder sig av är observation, 

dokumentation, variation, inspiration, imitation och repetition. I resultatet framkom 

även att kunskap och utbildning har stor betydelse för hur förskollärare förhåller sig till 

barns matematiska lärande. Förskollärarnas förhållningssätt är skapande av inbjudande 

miljö för lärande, uppmuntring till matematiskt samtal, utmaning till att barnen lösa 

matematiska problem själva, ge utrymme till barns delaktighet genom att följa barns 

intresse och planera aktiviteter utifrån barns intresse.  

 

 

Förslag på vidare forskning  
 

 En av förskollärarna som intervjuades har visat och beskrivit en matematikväska som 

ett verktyg för matematikundervisning. Förskolan har blivit inspirerat från matematiska 

idéer genom ett miniprojekt för matematikundervisning i förskolan. Matematikväskan 

innehåller olika material som förskolan producerade. Avsikten var att materialet ska 

vara enkelt och innehållet ska kunna utvecklas enligt barns intresse och deras ålder. 

Med matematikväskans lekar, funderar och berättar barnen kring den övning de arbetar 

med. Barnens vårdnadshavare har möjligheten att låna hem matematikväskan. På det 

sättet kan matematiska idéer som matematikväskan innehåller utvecklas även hemma. 

Det skulle vara intressant att undersöka hur detta verktyg kan främja barns intresse till 

matematik. 
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Bilaga 1 
 

Jag heter Ashti Lenoar, och studerar på förskollärarprogrammet vid Högskolan i Gävle 

där jag nu har påbörjat mina studier den sista terminen. Jag skriver mitt examensarbete 

och mitt undersökningsområde är matematikundervisning i förskolan.  

 

I detta arbete vill jag undersöka olika metoder för matematikundervisning för barn i 

förskolan.  Det är av intresse att studera vad förskollärare väljer att undervisa om, varför 

de väljer det innehållet och hur de genomför undervisning.  

 

För att kunna undersöka detta avser jag att intervjua förskollärare om vilka metoder de 

använder i matematikundervisning. Jag kommer att använda mobiltelefon för att spela 

in samtalet som beräknas ta ca 30 minuter. Materialet kommer att hanteras varsamt och 

kommer att förvaras så att ingen obehörig ta del av det. Deltagarna ges fingerade namn, 

förskola och kommun ges även fingerade namn, på så sätt kommer ingen att kunna 

identifieras. Det inspelade materialet kommer att behandlas endas av mig och eventuellt 

av handledare och examinator. Jag kommer att skriva ner inspelningen senare för 

examensarbetes syfte. 

 

 

Jag hoppas att du vill medverka i min studie och vill gärna veta om du kan delta senast 

den 15 oktober. Du kan e-posta ditt svar till mig eller ringa mig och jag svarar gärna på 

dina frågor  

 

Namn: Ashti Lenoar 

Tel.nr.: xxx-xxxxxxx 

E-post: xxxxxxxx@student.hig.se  

 

Handledare 

Kerstin Bäckman  

Akademin för utbildning och ekonomi 

Högskolan i Gävle 

Tel.nr.:026-xxxxx 

E-post:xxx@hig.se   

mailto:xxxxxxxx@student.hig.se
mailto:xxx@hig.se
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Bilaga 2 
 

Till vårdnadshavare för…………. (barnets namn) 

Jag heter Ashti Lenoar och studerar till förskollärare vid Högskolan i Gävle, där jag nu 

har påbörjat mina studier den sista terminen. Jag skriver mitt examensarbete och mitt 

undersökningsområde är matematikundervisning i förskolan. I detta arbete vill jag 

undersöka olika metoder för matematikundervisning för barn i förskolan. För att kunna 

undersöka detta avser jag att observera förskollärares metoder i matematikundervisning. 

Barnen kommer att vara med i observationerna, men min fokus kommer att ligga på 

pedagogerna och deras handlande. Ert barn kan vara med i filminspelningen vid ett eller 

två tillfällen. Det inspelade materialet kommer att bearbetas av och ses endast av mig 

och eventuellt av handledare och examinator. Videoobservationen ska genomföras med 

en lärplatta. Materialet hanteras varsamt och ska förvaras så att ingen obehörig ta del av 

det. Jag avser att skriva ner videoobservationens innehåll senare för examensarbetes 

syfte. 

Deltagarna ges fingerade namn, förskola och kommun ges även fingerade namn, på så 

sätt kommer ingen att kunna identifieras. Jag kommer endast att göra inspelningar av de 

barn vars vårdnadshavare har gett tillstånd att delta. 

Med vänlig hälsning 

Ashti Lenoar 

❏ Ja, jag ger tillstånd till videoobservation av mitt barn 

❏ Nej, jag ger inte tillstånd till videoobservation av mitt barn 

 

    Vårdnadshavare                                             Vårdnadshavare 

…………………………                         …………………………   

Namn: Ashti Lenoar 

Tel.nr.: xxx-xxxxxxxx 

E-post: xxxxxxxx@student.hig.se 

Handledare 

Kerstin Bäckman 

Akademin för utbildning och ekonomi 

Högskolan i Gävle 

Tel.n:.026-xxxxxx 

E-post:xxx@hig.se  
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Bilaga 3 
 

Intervju frågor  

 
Vad har du för utbildning/ utbildningar? 

Hur länge har du arbetat? Undervisar du barnen? Hur? varför? vilka matematiska 

områden? 

Vilka metoder kan förskollärare förhålla sig till matematikundervisning i förskolan? 

eller hur gör du för att fånga barns uppmärksamhet? 

Vad har du för uppfattningar om matematikundervisning i förskolan? 

Hur gör du när du undervisar matematik? Ge olika exempel 

Hur gör du för att barn ska bli intresserade av det du vill undervisa om? 

Är det viktigt att veta vilka erfarenheter barnen har av ett innehåll? Varför? 

Hur vet du vilken förtröstelse barn har av ett innehåll? Hur vet du när de har lärt sig 

något? 

Vilken betydelse har läroplanen i undervisningen? Varför? 

Planerar du undervisningar? Hur, vad, varför? 

Brukar du dokumentera undervisning? Hur? Varför? 

Utvärderar du undervisning? Hur? Varför? 

Vad är viktigt för förskollärare att ta hänsyn till matematikundervisning i förskolan? 

Använder du speciellt material i matematikundervisning? Om ja vilket? Varför? 

Har du utformat miljön på något särskilt sätt med tanke på 

matematikundervisning/barns matematiska lärande? 

Kan du ge några exempel på några aktiviteter där barn lär sig matematik? 

Hur kan du utmana barns matematiska lärande i de bestämda aktiviteterna? 

Tar du hänsyn till barns intresse i de bestämda aktiviteterna? Om svaret är ja, hur och 

varför? Planerar ni/du aktiviteter efter barns ålder? Hur och varför?  

Vad anser du att mest lärorikt för barns matematik utveckling? Spontana eller planerade 

aktiviteter? Varför?  

 

 

 


