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Abstract 
Syftet med denna studie är att undersöka hur förskollärare arbetar med matematik i 

förskolan. Frågeställning till denna studie tar upp hur förskollärarna synliggör 

matematiken för barnen i verksamheten samt hur de arbetar med matematik i förskolan. 

Studien använder sig av en kvalitativ metod i form av intervjuer med förskollärare. Det 

insamlade materialet har analyserats utifrån det sociokulturella perspektivet med 

utgångspunkt ur Vygotskijs teori. Denna teori har valts för att kunna förstå 

förskollärarnas arbetssätt om hur de arbetar med matematiken i förskolan. Resultatet 

visar att förskollärarna använder sig av matematik, planerat som oplanerat i 

verksamheten för att synliggöra matematiken för barnen. Resultatet påvisar även att 

förskollärarna har en viktig roll för att göra matematiken synlig för barnen, detta på 

grund av livserfarenheter då matematiken ständigt finns i vardagen och något som varje 

människa stöter på dagligen.  
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1 Inledning 

Björklund och Palmér (2018) nämner att matematiken inte finns i alla situationer på 

förskolan. För att en situation ska bli matematisk menar författarna att det krävs att en är 

medveten om vad matematik faktiskt innebär för att kunna uttala sig om att matematik 

finns i alla situationer. Jung, Zhang och Chiang (2019) belyser förskollärarens roll som 

viktig när det handlar om att synliggöra matematiken för barnen. I läroplanen för 

förskolan (Skolverket, 2018) står det att ”förskollärare ska ansvara för att varje barn 

utmanas och stimuleras i sin utveckling av språk och kommunikation samt matematik, 

naturvetenskap och teknik” (s. 15) vilket tyder på att förskollärare bör besitta kunskaper 

och en medvetenhet om vad matematik innebär. Solem och Reikerås (2004) tar upp 

problemet med att en del förskollärare tycker att ämnet matematik är ett ämne som är 

svårt att greppa. De menar att en del förskollärare förknippar matematik med 

uppställningar, uträkningar och gånger tabeller bara för att nämna några exempel.  

I en artikel i lärarnas tidning från år 2018 skriver Maria Bengts så här:  

”För att alla barn ska få samma chans till utveckling behöver förskollärare veta 

hur barn skapar förståelse för matematik – och själva förstå vikten av den” 

(Bengts, 2018)  

Bengts (2018) pekar på att det gäller som förskollärare att vara observant för att lyckas 

fånga upp och hitta den matematik som finns i vardagen. Att vara observant kan även 

bidra till att bli mer medveten om vad barnen redan kan och även till att lyckas fånga 

upp den vardagsmatematiken som finns och kunna göra den meningsfull. Wernberg 

(2017) skriver om hur undervisningen blir matematisk tack vare medvetna pedagoger 

som vet att matematik handlar om betydligt mer än endast att lära sig ekvationer, 

subtraktioner och multiplikation. När förskollärare är medvetna om vad matematik 

innebär får de ett helt annat perspektiv och blir mer medvetna om att matematik kan 

skapas i de flesta tillfällena i förskolan. För mig uppdagades det på riktigt vad 

matematik innebar innan den verksamhetsförlagda utbildningen, under en kurs. Innan 

kursen betydde matematik för mig att lära ut siffror, räkna och mäta olika måttenheter i 

förskolan, något som stämde. Trots detta visade sig matematik innefatta mer en endast 

detta. Efter kursens slut vad detta något som väckte min nyfikenhet. I förskolan ska 

”den utbildning som sker ligga till grunden för ett livslångt lärande” (Skolverket, 2018. 

S.7), något som kan ställa till problem för de förskollärare som anser att matematik är 

svårt att greppa. 
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1.1 Syfte  

Utifrån problemet att förskollärare tycks uppleva ämnet matematik svårt så är syftet 

med denna studie att finna kunskap om förskollärarnas syn på deras arbete med 

matematik i förskolan. Utifrån syftet har följande frågeställning utformats:  

 

1.2 Frågeställning  

• Hur arbetar förskollärarna med matematik i förskolan?  

1.3 Disposition 

Studiens disposition är följande: först presenteras studiens bakgrund, vilket innefattar en 

begreppsdefinition på tre begrepp som används i studien. Detta för att ge läsaren en 

förståelse för vad de innebär. I Tidigare forskning finns relevanta delar till studien tas 

upp. Därefter följer en förklaring av det teoretiska perspektivet som används till denna 

studie som är utifrån det sociokulturella perspektivet med utgångspunkt ut Vygotskijs 

teori. I kapitlet metod redovisas den valda metoden för studien samt urval av deltagare, 

genomförandet och hur det insamlade materialet bearbetats. Vidare redovisas även 

forskningsetiska överväganden samt studiens trovärdighet. I kapitlet resultat och analys 

redovisas resultatet och det analyseras utifrån det valda perspektivet. I kapitlet 

diskussion kommer en avslutande diskussionsdel där den valda metoddelen diskuteras 

samt där resultatet diskuteras utifrån studiens syfte och frågeställning. Därefter följer 

studiens slutsatser samt vidare forskning. Avslutningsvis följer referenslista och bilagor.  

 

2 Bakgrund 

I denna del av studien kommer en begreppsdefinition som består av rubrikerna 

vardagsmatematik, matematik och kommunikation presenteras. Därefter följer en 

litteraturgenomgång/tidigare forskning med rubrikerna: Vardagsmatematik i förskolan, 

Matematikens betydelse, Vikten av att belysa matematik för barnen redan i förskolan, 

Matematik och kommunikation och Förskollärarens förhållningssätt. Kapitlet avslutas 

med det teoretiska perspektivet som är valt till denna studie.  
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2.1 Begreppsdefinition 

Till denna studie används begreppen vardagsmatematik, matematik och 

kommunikation. Dessa begrepp tas upp för att ge läsaren en förförståelse för 

användningen av dessa begrepp i studien.  

 

2.1.1 Begreppet vardagsmatematik  

Björklund (2007) och Solem och Reikerås (2004) definierar vardagsmatematik med den 

matematik vi använder oss dagligen av och som är oplanerad. Vardagsmatematik är 

något som människor omedvetet använder sig av under dagarna.  

 

2.1.2 Begreppet matematik 

Solem och Reikerås (2004) definierar matematik som en pendling mellan handling och 

tänkande. Genom att tänka och genom att uttrycka sina tankar samt den handling som 

sker. Utifrån ett ämnesperspektiv menar Solem och Reikerås (2004) att matematiken 

används av barn bland annat genom möten med räkning, geometri och mätning. 

Björklund (2007) menar att matematik är ett redskap och som används i sociala 

sammanhang, bland annat genom kommunikation.  

 

2.1.3 Begreppet kommunikation 

Reis (2011) definierar kommunikation där barnen lär sig om sitt och andras förfarande. 

Författaren menar även att barn genom kommunikation lär sig andras sätt att resonera. 

Kommunikation innebär verbal som icke-verbal kommunikation. Med icke-verbal 

kommunikation menar författaren kroppsspråk och kroppsrörelser. 

 

2.2 Tidigare forskning/Litteraturgenomgång  

Under denna del kommer tidigare forskning redovisas och som är relevant för studien. 

Denna del är uppdelade i olika relevanta underrubriker som tillfaller studien.  

 

2.2.1 Vardagsmatematik i förskolan 

Matematik används i de flesta situationerna som sker i vardagen. Barnen observerar och 

lägger märke till när vuxna använder sig av klockan, känner av vädret ute eller genom 

att laga mat. Allt det barnen observerar använder sig barnen sedan av i leken för att göra 

sin tolkning av sin observation. Björklund (2007) belyser detta som ett mänskligt 
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fenomen då varje människa i varje aktivitet använder sig av matematiskt tänkande. Det 

är inte bara vuxna som dagligen använder sig utav matematiskt tänkande utan även 

barn. Det är en del av det dagliga livet, där människor inte alls lägger märke till att de 

använder sig av matematiken. Reis (2011) belyser hur barns erfarenheter ger dem dess 

bakgrund och förståelse. Barn använder sig av matematik i spontana aktiviteter, så som i 

leken, utan att de medvetet använder sig av matematik. I leken använder de sig av 

matematik när de jämför, väljer placeringen av föremål eller när de orienterar sig i plats 

och tid (Reis, 2011).  

 

Tillsammans med andra barn kan den matematiska kunskapen byggas upp. Björklund 

(2007) belyser hur den matematiska kunskapen hos barn byggs upp i samspel med sin 

omgivning, tillsammans med andra barn och vuxna. Barns lärande genom interaktioner 

med andra barn kan i leken därför ge barnen kunskaper som är viktiga för barnens 

fortsatta lärande. Det krävs att barnen är nyfikna för att tillägna sig ny kunskap, utifrån 

sina egna erfarenheter samt de erfarenheter de erfaras för stunden. När barnen får det 

synligt för sig vad matematik innebär får barnen en djupare förståelse (Björklund, 

2007). Trots detta krävs det inte endast att förskollärarna synliggör matematiken för 

barnen utan även att uppmuntra barnen att se sig själv som matematiker och lyfta den 

matematik som barnen redan kan och använder sig av menar Perry, Dockett och Harley 

(2007). Genom att stimulera barnens intresse i lärarledda och spontana aktiviteter samt 

genom att ge barnen ett utmanande material kan det bidra till att barnen känner sig 

lyckade i sitt kunskapstagande för matematik.  

 

Solem och Reikerås (2004) benämner även dem hur matematiken är en stor del av 

barnens vardag, dock krävs det att förskollärare i förskolan har kompetens att känna 

igen matematiken samt att kunna förstå barnens sätt att uttrycka sig matematiskt. Jung 

et al. (2019) menar att alla barn är kapabla till att lära sig matematik. Författarna menar 

att det är även beroende på barnens utveckling och intresse som en del barn lär sig tidigt 

och en del barn senare. Jung et al. (2019) belyser hur viktig förskolläraren är och hur 

viktigt förskollärarens val av att synliggöra matematik för barnen är. Barnen tar efter 

förskolläraren när hen exempelvis räknar, mäter osv. Trots att utbildningen ligger på 

förskollärarnas axlar beror mycket på vad barnen har för tidigare erfarenheter av 

matematik. Det gäller att bära med sig kunskaper om att barn har olika erfarenheter trots 

att de är i samma ålder. 
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Förskollärarnas betydelse av att lära ut matematik till barnen är stor. I förskolan får 

barnen förkunskaper som de senare i livet kommer att få användning av där de kan 

förstå och återkoppla till vad det lärt sig på förskolan. Wernberg (2018) tar upp 

förskolans betydelse av att lära ut matematik till barnen. Författaren menar att förskolan 

ska vara till grund för skolan och där leken ligger till grund för lärandet. I förskolan bör 

en inte använda sig av lärarstyrda aktiviteter utan lärandet ska ske i samspel med barnen 

samt ur barns perspektiv. Genom att vara matematikt medveten som förskollärare ges 

barnen större möjligheter till att lära sig känna igen matematiken. Är förskollärare 

matematikomedveten finns det en risk att barnen inte får några tidiga erfarenheter i vad 

matematik innebär. Björklund (2007) belyser vikten av att som förskollärare vara 

medveten om matematik. Den medvetna förskolläraren öppnar upp möjligheter för 

barnen att utveckla en djupare och en större förståelse för matematiken. Skolverket 

(2009) belyser hur matematikens utveckling startar redan när barnet är litet. När barnet 

upptäcker sin vardag utforskar även barnet matematiken då exempelvis när de ska 

bedöma avståndet för att resa sig upp, eller kroppsuppfattningen vart munnen är. I 

förskolan är matematiken en viktig punkt att synliggöra eftersom matematiken används 

i vardagen. Genom att uppmärksamma och uppmuntra barnen på matematik i vardagen 

utvecklas en förståelse för matematiska begrepp hos barnen, något som ger dem 

kunskaper de kommer ha användning av i livet.   

 

2.2.2 Matematikens betydelse  

Ibland glömmer även vuxna att de använder sig av matematik i vardagen. Detta används 

omedvetet då det går på rutin och ibland uppmärksammas det inte ens att det är 

matematiken som används. Då vardagsmatematik innebär mer än att bara räkna är det 

en viktig grund för att utveckla barnens medvetenhet och förståelse för vad matematik 

innebär samt vad för användning den tillför i vardagen. Ahlberg (2000) menar att 

oplanerad matematik finns dagligen i verksamheten och något som ständigt används.  

Barnen blir delaktiga av den vardagsmatematiken som uppstår på förskolan som vid 

dukning, städning eller vid av och påklädning. Enligt Ahlberg (2000) har 

förskollärarens inställning till matematik en betydelse för barnens förståelse för 

matematik. Förskolläraren styr och synliggör matematiken för barnen i förskolan, om 

inställningen finns att göra det. Synliggörandet är till stor del viktigt. Om 
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synliggörandet av matematiken inte görs för barnen i förskolan ges signalerar till barnen 

att ämnet matematik inte är viktigt.  

 

2.2.3 Vikten av att belysa matematik för barnen redan i förskolan 

I Skolverket (2018) står det skrivet att arbetslaget ska arbeta med matematik för att 

utmana barnens nyfikenhet och förståelse för matematik. Björklund (2007) belyser 

vikten av varför det är en viktig aspekt till att arbeta med matematik i förskolan. 

Författaren menar att de yngsta barnen på förskolan förstår sig på matematik, beroende 

på förskollärarnas medvetenhet till att synliggöra detta för barnen. Förskollärarens 

medvetenhet till matematik kan öppna upp möjligheter för att barnen ska få en djupare 

och starkare förståelse till matematik, något som kan göra barnen nyfikna. Tidiga 

matematiska kunskaper kan även bidra till andra färdigheter, som att lära sig läsa och 

skriva. Detta kan bidra till skolförberedande egenskaper menar Berghout Austin, 

Blevins-Knabe, Ota, Rowe och Knudsen Lindauer (2011). Duncan, Dowsett, Claessens, 

Magnuson, Huston, Klebanov, Pagani, Feinstein, Engel, Brooks-Gunn, Sexton och 

Duckworth (2007) menar att när barn besitter matematiska färdigheter förstärks även 

andra ämneskategorier, bland annat läsningen. Sverige är med i PISA, en internationell 

studie som undersöker de kunskaper 15 åringar har inom ämnesområdena matematik, 

naturvetenskap samt läsförståelse, där uppmäts deras kunskaper som sedan jämförs med 

andra länder (Skolverket, 2016a). Sverige är även med i TIMESS, en internationell 

studie om kunskaper om matematik och naturvetenskap för årskurs 4 samt årkurs 8. I 

dessa mätningar har Sverige uppmätt en lägre nivå av bland annat matematik i 

jämförelse med andra länder som ingår i EU eller OECD länderna. (Skolverket 2016b). 

I tidigare PISA undersökningar uppmätte Sverige en lägre nivå av matematik i 

jämförelse med andra länder som ingår i EU eller OECD länderna. Trots detta har den 

låga nivån ökat något under den senaste mätningen 2015. Skolverket (2018) belyser 

vikten av att personal i förskolan ska ge barnen ett livslångt lärande och kunskaper som 

barnen kan ha användning av senare i livet.  

 

2.2.4 Matematiskkommunikation  

För att kunna möta det matematiska barnet behövs det olika kunskaper. Solem och 

Reikerås (2004) belyser hur olika kunskaper av matematik kan hjälpa barnen i deras 

utvecklig att bli mer matematiska. Kommunikation är en av de kunskaper som är en 

viktig del för att förstå sig på hur barn tänker. Genom att kommunicera tillsammans 
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med barnen kan förskollärare upptäcka hur barnen tänker och på så vis stödja barnen. 

När förskollärare får ta del av barnens matematiska tänkande kan det även utifrån det 

stödja och utmana barnen. Purpura, Logan, Hassinger-Das och Napoli (2017) skriver 

om hur matematik och språk går hand i hand och hur dessa två ämnen hjälper varandra 

för att utveckla det andra. Författarna menar att tidiga språkkunskaper i förskolan ger 

aspekter till matematikfärdigheter, detta eftersom man använder sig av språkliga 

begrepp när man använder matematik. För att kunna förmedla matematiska begrepp och 

färdigheter till barnen krävs det kommunikation. Tillsammans med andra får barn 

erfarenheter och en chans till att utveckla och utforska sitt eget tänkande och sin egen 

förståelse, något som de kommer att ha användning för i framtida sammanhang. Reis 

(2011) belyser hur kommunikationen är en bra grund för att föra sig med ämnet 

matematik. Författaren menar att man genom kommunikation kan resonera och lösa 

problem som uppstår, om man har tillräckliga kunskaper. Problemlösning är en del av 

ett matematiskt tänkande, där man tillsammande med en annan individ för ett 

resonemang kring ett problem. Det är viktigt att som förskollärare ha kunskaper samt 

förståelse för barnens språk i deras möte med matematik. Språket är något som följer 

barnet redan från att det ligger i mammans mage och börjar utveckla sitt eget 

kroppsspråk samt språk nästan detsamma som barnet föds. Utifrån det sociokulturella 

perspektivet har språket en stor betydelse. Språket ses som ett redskap eller en artefakt 

menar Säljö (2014).  

 

2.2.5 Förskollärarens förhållningssätt  

Björklund (2007) belyser vikten av att som förskollärare vara medveten om hur barn 

inhämtar kunskaper, likväl vad för kunskaper om matematik som erfaras. Detta för att 

kunna utmana barnens förståelse och tänkande. Då matematik finns i de flesta tillfällena 

i förskolan. För att göra detta synligt krävs det att förskollärare i förskolan synliggöra 

detta för att uppmärksamma det för barnen. Björklund och Palmér (2018) synliggör 

påståendet att matematik finns överallt. De menar att hur djupt man än gräver i 

sandlådan eller hur högt upp i ett träd man klättrar finns inte matematiken där. Det krävs 

att förskollärare gör det synbart hur djupt man grävt eller hur högt upp man klättrat och 

hur en sandkaka ser ut i dess form. Däremot finns det inte ett sätt att lära ut matematik 

på, matematikundervisningen i förskolan ska anpassas efter barnens intresse med 

matematiskt innehåll just vid det tillfälle barnen känner lust för att utforska (Björklund 

& Palmér, 2018). Förskollärarens förhållningssätt till att undervisa barnen i matematik 
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är genom att vidga barnens erfarenheter. Att ge barnen tillgång till en miljö som kan 

stimulera barnen till att utforska matematiken i olika sammanhang samt där 

matematiken finns som ett naturligt inslag kan locka barnens nyfikenhet av att upptäcka 

matematiken. För att matematiken ska bli synlig för barnen krävs det att förskollärarens 

roll är central, vilket betyder att barnen i förskolan inte ska lämnas ensamma med sitt 

utforskande av matematik utan bör handledas av en förskollärare. För att synliggöra 

matematik för barnen krävs det att förskollärarna synliggör matematikens innehåll i den 

värld vi lever och vistas i.  

 

2.3 Förskolans läroplan om matematik 

År 1998 kom den första läroplanen för förskolan, Lpfö98. Den har under några år 

reviderats. Historiskt har läroplanen reviderats 2010, 2016 samt sista gången, 2018. 

Skolverket (2018) säger att den utbildning som sker i förskolan ska ge barnen möjlighet 

att använda matematik för att beskriva och undersöka sin omvärld, samt där de ska få 

möjlighet till att lösa vardagliga problem. Läroplanen innehåller mål som anger 

inriktningen på utbildningen i förskolan. Här nedan är tre utvalda mål utifrån vad 

Skolverket (2018) belyser vad förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla 

matematik i förskolan:  

 

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

olika lösningar av egna och andras problemställningar,  

• förståelse för rum, tid och form, och grundläggande egenskaper hos mängder, 

mönster, antal, ordning, tal, mätning och förändring, samt att resonera 

matematiskt om detta,  

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

samband mellan begrepp” (Skolverket, 2018, s.15) 

 

I förskolans verksamhet arbetar barnskötare, förskollärare och annan personal som ska 

utgå från förskolans läroplan (Skolverket, 2018), där finns det riktlinjer som anger vad 

förskollärarens ansvar för att undervisningen bedrivs med målen i läroplanen. 

”Förskollärare ska ansvara för att varje barn utmanas och stimuleras i sin utveckling av 

språk och kommunikation samt matematik, naturvetenskap och teknik” (Skolverket, 

2018. s. 15). Arbetslaget har även riktlinjer att förhålla sig till där all personal i 
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förskolan ska erbjuda varje barn en trygg omsorg och ska främja alla barns utveckling 

och lärande. Arbetslaget ska även följa de normer och värden som Skolverket (2018) 

anger samt bidra till att utföra förskolans uppdrag. De riktlinjer arbetslaget ska ansvara 

för som handlar om matematik i förskolans läroplan (Skolverket, 2018) är att utmana 

barnens nyfikenhet och förståelse för språk och kommunikation samt för matematik, 

naturvetenskap och teknik.  

 

2.4 Teoretiskt perspektiv 

Det teoretiska perspektivet som används i följande studie är det sociokulturella 

perspektivet. Denna teori används för att tolka förskollärarnas syn på deras arbete med 

matematik i förskolan. Det sociokulturella perspektivet är relevant för denna studie då 

studien bygger på intervjuer med förskollärare angående deras egna uppfattningar om 

deras arbetssätt av ämnet matematik i förskolan. Resultatet av studien har tolkats utifrån 

det valda perspektivet med de valda begreppen språklig mediering, proximala 

utvecklingszonen och interaktioner för att använda som analysverktyg. 

 

2.4.1 Sociokulturellt perspektiv 

Ur ett sociokulturellt perspektiv så är allt lärande socialt där människor lär både av 

varandra, men även med varandra (Säljö, 2014). Strandberg (2017) tolkar Vygotskijs 

teori och menar att den innefattar att social kompetens är grunden i människors 

utveckling. Säljö (2014) belyser precis som Strandberg (2017) att Vygotskijs teori 

handlar om interaktioner. Säljö (2014) och Strandberg (2017) menar att det är i 

interaktion med andra människor som människan får ta del av nya kunskaper likväl som 

att delge sina egna kunskaper. Barn på förskolan tillbringar tillsammans med andra barn 

och vuxna stora delar av sin vakna tid där, trots detta sker inte endast interaktion på 

förskolan. Interaktion med andra människor sker även tillsammans med familjen, med 

vänner, på arbetsplatsen eller i föreningar. Strandberg (2017) och Säljö (2014) påvisar 

att Vygotskij menar att människor delger varandra kunskaper i interaktion med andra 

människor. Beroende på vår kulturella bakgrund samt våra erfarenheter menar Säljö 

(2014) att vi lär olika och samtidigt kan ge kunskaper till någon annan. Vygotskij menar 

att sociala relationer är mer än endast en metod för att stödja utvecklingen och lärandet 

och att samspel är lärande och utvecklingen (Strandberg, 2017). De sociala 

interaktionerna med andra människor skapar språkliga samspel där barnen får ta del av 

sociala verktyg, som då anses vara språket. Säljö (2014) menar att språklig mediering är 
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ett hjälpmedel för att kunna föra kunskaper vidare samt där sociokulturella resursers 

skapas. Med hjälp av språklig mediering kan tidigare kunskaper föras över till andra 

människor. Den proximala utvecklingszonen är något som Vygotskij lyfter fram i sin 

teori (Strandberg, 2017). Den innebär att om barnen får rätt förutsättningar samt 

handledning ökar barnens möjligheter till inlärning och utveckling. Den proximala 

utvecklingszonen kan liknas vid en trappa där ett barn som är av högre nivå kan hjälpa 

ett barn av lägre nivå. Detta är även något som gäller förskollärare gentemot barn, de 

vuxna besitter mer kunskap än barn och barnet behöver vägledas och stöttas i sin 

utveckling. I den proximala utvecklingszonen krävs det att ”den mer kompetenta 

individen” anpassar sig för att ”den mindre kompetenta individen” ska förstå lärandet 

och där en process kan ske och få hjälp med stöttning och vägledning för att får nya 

kunskaper. Barn som står på samma trappsteg ger varandra inte lika mycket som barn 

som står några trappsteg ifrån varandra. Det barn som är av lägre nivå kan aldrig sänka 

det barn som är av högre nivå. Den proximala utvecklingszonen kan även innebära att 

en vuxen handleder barn där möjligheter finns att öka barnens inlärning och utveckling. 

Strandberg (2017) tolkning av Vygotskijs teori är även att barn bemästrar kunskaper 

genom sociala sammanhang som vidareutvecklar den enskilda individen. Vygotskij 

menar att barn tillsammans med andra skapar sig kunskaper och att det är genom möten 

som de bemästrar det de möter, inte med det samma men med tiden (a.a). 

Förskollärarens uppgift får därför en central roll i denna teori då förskolläraren ska både 

utmana barnen och finnas där för stöttning.  

 

Utifrån studiens syfte som är att finna kunskap om förskollärarnas syn på deras arbete 

med matematik i förskolan så är denna teori relevant. Detta eftersom det sociokulturella 

perspektivet handlar om hur allt lärande är socialt och där människor lär av och med 

varandra. Till studien kommer begreppen språklig mediering, den proximala 

utvecklingszonen och interaktioner att användas för att analysera resultatet.  

 

 

3 Metod 

Detta avsnitt handlar om metoden som används till denna studie. Texten är uppdelad i 

olika underrubriker där det kommer redovisas hur studiens utformning gick till väga. 

Här redovisas metodvalet som är i form av intervjuer, urval av deltagande, 
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genomförandet, bearbetning av det insamlade materialet samt forskningsetiska 

överväganden.  

 

3.1 Metodvalet  

Till metodvalet för denna studie har en kvalitativ metod valts. Utifrån den kvalitativa 

studien har denna studie använt sig av strukturerade intervjuer. Kvalitativa metoder är 

flexibla och där forskaren vill ha svar som är detaljerande. För att få en närkontakt till 

deltagarna samt för att få en djupare inblick i hur förskollärarna arbetar med matematik i 

förskolan har denna metod valts. Enligt Bryman (2011) innebär strukturerade intervjuer 

att respondenterna får samma frågor, och på så vis kan resultatet sammanställas på ett 

jämförbart sätt.  

 

3.1.1 Intervjuer 

Till studien har strukturerade intervjuer används. Bryman (2011) menar att 

strukturerade intervjuer handlar om att få fram information från respondenten genom att 

ställa fastställda frågor utifrån ett specifikt frågeschema. Frågeschemat är innan 

intervjuerna fastställda och ställs i samma ordning till alla respondenterna. 

Intervjufrågor har skapats utifrån studiens syfte.  

 

3.2 Urval av deltagare 

I urvalet av deltagare har endast förskollärare valts, då studiens syfte belyser att finna 

kunskap om förskollärarnas syn på deras arbete med matematik i förskolan. De 

förskollärare som är med i studien har själva lämnat ett intresse till mig via mejl för att 

delta i studien. Sex förskollärare från två förskolor i en kommun i mellersta Sverige 

visade intresse för att medverka i studien. På de två förskolorna arbetar förskollärarna 

på olika avdelningar. Nedan kommer en kort presentation av de förskollärare som 

medverkat i studien. För att behålla förskollärarnas anonymitet används inga namn i 

studien. De blir istället benämnda med en bokstav A-F utan någon koppling till 

förskolläraren eller förskolan de arbetar på. 
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Förskollärare Bakgrund  Åldersgrupp 

på barn: 

Förskollärare A Arbetat i förskolan sen 1980, förskollärarexamen 2014 1-2år 

Förskollärare B Förskollärarexamen 2012 5-6år 

Förskollärare C Förskollärarexamen 2014 2-3år 

Förskollärare D Förskollärarexamen 2013 5-6år 

Förskollärare E Arbetat i förskolan sen 1990 5-6år 

Förskollärare F Arbetat i förskolan sen 1997, förskollärarexamen 2015 3-4år 

 

3.3 Genomförandet 

Inför studien har ett missivbrev samt intervjufrågor skrivits (se bilaga 2 och 3). En 

presentation av författaren, syfte med studien samt kontaktuppgifter fanns att läsa i 

missivbrevet. Missivbrevet samt intervjufrågorna godkändes av handledaren innan 

dessa sändes tillsammans med ett medgivande för studien till två rektorer för några 

förskolor i en kommun i mellersta Sverige. Sex förskollärare anmälde sitt intresse som 

då arbetade på två olika förskolor. Tre förskollärare på en förskola och tre på en annan 

förskola svarade via mejl för visat intresse delta i studien.  

 

I samband med att deltagarna visat sitt intresse för deltagandet togs kontakt via telefon 

och det bokades en träff med varje förskollärare på deras förskola, för att låta 

intervjuerna ske så smidigt som möjligt och där de känner sig bekväm i miljön. 

Intervjufrågorna mejlades ut till förskollärarna cirka en vecka innan intervjuerna, detta 

för att få igång förskollärarnas tankeverksamhet kring hur de använder sig av matematik 

i förskolan. Intervjuerna blev uppdelade under två dagar. Ena dagen på den ena 

förskolan med tre förskollärare, den andra dagen på den andra förskolan med de 

resterande tre förskollärarna. På den första förskolan skedde intervjuerna på 

förmiddagen. På den andra förskolan skedde intervjuerna på eftermiddagen.  

 

Samtliga intervjuer skedde i ett rum som ligger i verksamheten där inget störande 

moment från vare sig barn eller vuxna i verksamheten uppkom. Innan intervjuerna 

informerades deltagarna om att resultatet är konfidentiellt, vilket innebär att inga namn 

på vare sig förskollärarna, förskolans namn eller personuppgifter kommer att finnas med 

i arbetet. Deltagarna blev även upplyst om deras rätt av att avbryta när som helst utan att 
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tala om varför, samt rätten att inte behöva svara på någon fråga. Intervjuerna tog mellan 

20–30 minuter. Under intervjuerna fördes anteckningar med hjälp av papper och penna 

samt ljudupptagning med en mobiltelefon.   

 

3.4 Bearbetning av det insamlade materialet 

Efter intervjuerna började analysarbetet. Ljudinspelningarna avlyssnades och 

anteckningarna granskades ett fler tal gånger samt har renskrivits på datorn. Det 

insamlade materialet har sedan skrivits ut för att få en överblick över intervjusvaren. 

Med hjälp av överblicken kunde kategorier utifrån intervjuerna skapas utifrån de 

intervjufrågor som ställts. Resultatet har tolkats ur det sociokulturella perspektivet med 

utgångspunkt ur Strandberg (2017) och Säljös (2014) tolkning av Vygotskijs teori.  

 

3.5 Forskningsetiska överväganden 

Till denna studie har hänsyn till de fyra principer angående etiska överväganden 

antagits, detta från Vetenskapsrådet (2017). Det fyra principerna är  

Informationskravet: Forskaren ska informera deltagare om syftet till studien samt att 

deltagandet är frivilligt och rätt att avbryta sin medverkan. I det missivbrev (bilaga 2) 

som sändes ut till berörda deltagande framgick studiens syfte samt deltagarnas 

frivillighet. Samtyckeskravet: Forskaren ska inhämta samtycke till studien. Till denna 

studie tog kontakt med två rektorer som är rektor för några förskolor i samma kommun. 

Rektorerna tog kontakt med förskollärare där de blev upplysta om deras samtycke till 

studien. Även vid första kontakt upplystes respondenterna om sitt deltagande till studien 

och de blev informerade om deras rätt att avbryta sitt deltagande när som helst, utan 

någon anledning. Konfidentialitetskravet: Uppgifter om alla personer i en undersökning 

skall ges största möjliga konfidentialitet och personuppgifter ska förvaras på ett säkert 

ställe där inte obehöriga kan ta del av dem. För att garantera förskolan samt 

förskollärarnas anonymitet informerades förskollärarna om att namn på förskolor samt 

förskollärare kommer att vara krypterade i denna studie samt att materialet kommer att 

förvaras av författaren av studien, på ett säkert ställe. Nyttjandekravet: Det insamlade 

materialet om enskilda personer får endast användas för forskandeändamål. Deltagarna 

blev upplysta om att det endast var författaren till studien som skulle ta del av det 

insamlade materialet samt att det efter studiens godkännande kommer att makuleras.  
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3.5.1 Reliabilitet och validitet 

Denna studie betraktas utifrån reliabilitet och validitet. Reliabilitet handlar om den 

tillförlitlighet resultatet ger. Det betyder att om studien skulle genomföras på nytt så 

skulle resultatet bli likadan om den utförs igen (Bryman, 2011). Tillförlitligheten till 

denna studie har försökt stärkts genom intervjuer med sex förskollärare med olika 

former av bakgrunder. Till detta har ljudupptagning använts som sedan renskrivits samt 

där delar av intervjuerna redovisas i resultatdelen, detta för att kunna öka studiens 

reliabilitet. Validitet innebär hur slutsatserna av studien hänger ihop (Bryman, 2011). 

För att stärka studiens validitet har studien flera citat från förskollärarna som är 

kopplade till kategorier under resultatdelen. Rubrikerna på kategoriseringen i 

resultatdelen har utgått från studiens syfte samt frågeställning för att få slutsatserna av 

studien att hänga ihop. Det teoretiska perspektivet är relevant för studiens syfte samt så 

finns en tydlig beskrivning hur studien har genomförts. Syftet och frågeställningen har 

även besvarats och diskuterats vilket styrker studien.  

 

4 Resultat och analys 

I detta kapitel kommer en redogörelse för studiens resultat som presenterar intervjuerna 

och där analysresultatet redovisas. Utifrån studiens syfte har fyra kategorier skapats. 

Första kategorin handlar om hur förskollärare arbetar med vardagsmatematiken i 

förskolan. Den andra kategorin handlar om hur förskollärare arbetar med att synliggöra 

matematiken på förskolan för barnen. Den tredje kategorin handlar om hur förskollärare 

arbetar för att ge barnen matematiska kunskaper utifrån barnens intresse. I den fjärde 

och sista kategorin handlar det om förskollärares arbete med matematiskt tänkande.  

 

4.1 Förskollärares arbete med vardagsmatematik i förskolan  

Denna kategori synliggör vardagsmatematik som ständigt finns i förskolan samt hur 

förskollärarna ser på lär möjligheten av matematiska fenomen.   

 

Respondenterna uppger att de använder sig av vardagsmatematik ständigt i förskolan. 

Efter tillfrågan till att delta i denna studie var det något som de flesta respondenterna 

uppgav att de lagt märke till mer, om hur ofta matematiken finns med i vardagen på 

förskolan. Respondenterna var enade om att matematiken ständigt sker. Några av 

respondenterna uppgav tillfällen där vardagsmatematiken existerar, till exempel vid 
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måltidssituationer, i den fria leken, inomhus som utomhus, vid toalettsituationer, vid 

samlingar. Vardagsmatematiken finns där, trots att en inte medvetet tänker att man 

använder sig av matematiken. Några av respondenterna menade att vardagsmatematiken 

bara fanns där, något som framgår i deras svar.  

”Den där oplanerade matematiken den kan ju poppa upp flera gånger om dagen” 

(Förskollärare E) 

”Det oplanerade kommer ju hela tiden, den är nästan oändlig, den kommer ju 

under dagarna hela tiden” (Förskollärare D) 

”Oplanerat sker hela tiden” (Förskollärare A) 

Respondenterna uppger att den oplanerade matematiken, eller vardagsmatematiken 

ständigt infinner sig hos alla barn och vuxna. Barnen använder sig ständigt av 

matematiska begrepp utan att det ibland inser att det är matematik de använder sig av. 

Några av respondenterna menar att barnen omedvetet använder sig av matematik, bland 

annat genom att använda sig av problemlösning, räkna eller mäta. Detta är något som 

ständigt sker i barnens lek både inomhus och utomhus. Den oplanerade matematiken 

används på barnens begäran utan att de medvetet använder sig av matematiken. Trots 

denna omedvetenhet sker det på barnens villkor och infinner sig i bland annat barnens 

lek. 

  

Sammanfattningsvis används matematik i förskolan trots att den inte är planerad. 

Vardagsmatematiken används både av barn och vuxna på förskolan. Förskollärarna 

väljer att utgå från barnens intresse för att lyfta vardagsmatematiken i förskolan. Genom 

att gå på barnens intresse går det lättare att synliggöra matematiken för barnen. Reis 

(2011) belyser i sin avhandling att barn använder sig av matematiken ständigt, bland 

annat i leken men inte medvetet. I leken kan förskollärare nå barnen i utforskandet av 

matematiken och utgå från barnens intressen i synliggörandet av matematiken. 

Förskollärare kan även använda sig av sin egen eller barnens kompetens för att sedan 

delge andra barn kunskaper, sett ur den proximala utvecklingszonen (Strandberg, 2017; 

Säljö, 2014). 

 

4.2 Förskollärares arbete med att synliggöra matematik i förskolan 

Denna kategori lyfter vikten av att förskollärarna gör matematiken synligt för barnen på 

förskolan.  
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De flesta respondenter uppger att barnen inte är medvetna om att de arbetar med 

matematik oavsett ålder på barnen. Respondenterna B, D och E som arbetar med de 

äldsta barnen på förskolan uppger att de inte upplever att barnen är medvetna om att de 

arbetar med matematik i förskolan. Trots detta menar respondent B och E att det är på 

två vis, att det under höstterminen inte är lika vanligt att barnen lägger märke till och 

kan säga att de använder sig av matematik. Det blir mer vanligare under vårterminen när 

de barnen ska upp i förskoleklass som de blir mer medveten av vad matematik är. 

”Men oftast när dem slutar här innan förskoleklassen så är det en större del, inte 

alla men en större del av barngruppen av barn som vet att matematik är mer än 

bara siffror” (Förskollärare E) 

”Barnen som ska börja förskoleklass förstår att matematik innebär mer än bara 

siffror” (Förskollärare B)  

Respondent B och E menar att barnen inte alltid är medvetna om att det är matematik de 

använder sig av. De menar att barnen ofta tänker att de använder sig av matematik när 

de kan räkna med addition eller subtraktion. Barns intresse för matematik är beroende 

på barnens ålder, erfarenheter och familjesituationer uppger två respondenter.  

Respondent A, C och F menar att barnen i de yngre åren inte är medvetna om att de 

använder sig av matematik, dock menar de att barnen använder sig av matematik 

omedvetet. Respondent F menar att barnen använder matematiken spontant och där de 

använder sin kropp för att förmedla matematik.  

”Man märker att barnen räknar spontant och jämför storlek mycket med kroppen. 

Barnen använder ju sin kropp att jämföra saker, alltså mäter mot varandra eller 

som pinnar i skogen” (Förskollärare F) 

Alla respondenter, oavsett vilken åldersgrupp de arbetar med uppger att de inte upplever 

att barnen är medvetna om att det arbetar med matematik i förskolan. De menar att de 

inte går med inställningen eller medvetenheten att det använder sig av matematik, trots 

att de använder sig av den.  

”Men jag märker ju att dem medvetet använder matematik. Alltså de använder 

matematik men inte medvetet” (Förskollärare F) 

Med detta menar respondent F att barnen räknar spontant, jämför storlek och då 

använder sig barnen mycket av sina egna kroppar. Då genom att mäta sig mot varandra 
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eller mäter föremål med sin kropp. Respondent D menar att det är när barnen får räkna 

själv, på eget bevåg som de förstår att de använder sig av matematik. Respondent C 

menar att det är viktigt att synliggöra matematiken för barnen, oberoende av vilken 

åldersgrupp på barnen.  

”Jag tror att det är viktigt att man lyfter fram för barnen att det är matematik man 

jobbar med för att de ska bli medveten, för jag tror inte att det är någonting som 

de kommer på själv, att det här är matematik” (Förskollärare C) 

Respondent C menar vidare att ju tidigare vi upplyser barnen om vad matematik är ger 

vi barnen tidigare erfarenheter av matematik, något som barnen i framtiden kommer 

känna igen när de börjar i skolan och kan ha användning av.  

”för det är ju nu när de är så pass små som vi kan påverka att det här är 

matematik, att vi kan visa dem att det här är matte, så får de en annan bild av 

matte, när de kommer upp till skolan att det är inte bara att sitta och räkna utan 

att det är så himla mycket mer och som sagt då är det ju vi som lägger grunden 

till de, att dem får in de begreppet.” (Förskollärare C)  

Respondent A menar att de mindre barnen inte är medvetna om vad matematik innebär 

eller att de använder sig av matematik, dock lyfter A: 

”det är vi som föser dem åt det matematiska hållet. Om det är vi som gör dem 

medvetna om att det är matematik eller ja, vi föser dem åt det matematiska 

hållet” (Förskollärare A)  

Respondenterna är överens om att det är viktigt att synliggöra matematiken för barnen 

redan i förskolan då detta kan ge barnen förmåner för senare kunskaper i skolan. De 

menar att ämnet matematik inte blir främmande och något som barnen kan känna 

obehag för om barnen redan i förskolan blir uppmärksamma på vad matematik innebär.   

”Lägger vi grunden med allt det här om former och längder så får dem ju lättare 

att förstå matematiken när de blir äldre än att man aldrig pratar om det här med 

matematik eller synliggör eller pratar om det. Då tror jag att man kanske har 

svårare sen när man kommer upp högre upp i skolan med matematik” 

(Förskollärare E)  

”Ta matematiken på deras nivå så är det ju lättare för dem att fatta, då kanske de 

har lättare i skolan sen” (Förskollärare F)  
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Sammanfattningsvis handlar det om att som förskollärare vara medvetenheten om vad 

matematik innebär för att göra det synligt för barnen. Genom att synliggöra 

matematiken för barnen får de en chans att ta del av matematiska begrepp som de sedan 

kan bära med sig av senare i livet. Detta sett utifrån språklig mediering då 

synliggörandet av matematiken kräver kommunikation. (Strandberg, 2017; Säljö, 2014). 

Berghout Austin et al. (2011) belyser även detta i sin studie att tidiga matematiska 

färdigheter kan bidra till skolförberedelser. Respondenterna uppger att det är viktigt att 

synliggöra matematiken för barnen dock upplever de att barnen inte är medveten om 

vad matematiken innebär. Det är främst de äldsta barnen på förskolan som på 

vårterminen en del barn kan få upp ögonen för vad matematik innebär, trots detta menar 

en respondent att det är viktigt att synliggöra matematiken för barnen tidigt för att göra 

barnen uppmärksam på ämnet.  

 

4.3 Förskollärares arbete med att ge barnen matematikkunskaper utifrån 

barnens intresse 

Denna kategori synliggör hur förskollärare kan använda sig av matematiken på barnens 

villkor och utifrån barnens intresse.  

 

De flesta respondenter uppgav att med hjälp av barnens lek kan förskollärarna smyga in 

matematik. Att ge barnen kunskaper om matematiken på ett lekfullt sätt ger intresse att 

lära sig mer. Det är främst på barnens intressen som introduktionen av matematiken bör 

läggas. De flesta respondenterna uppger att matematiken är en viktig del för framtiden, 

där barnen ska använda sig av matematiken i skolan och sen vidare i livet. En av 

respondentens svar uppger vikten av att det ska vara roligt att lära sig matematik, 

eftersom det är något som barnen kommer ha användning av hela livet.  

” Det är jätteviktigt att barnen får behålla att det är roligt med matematiken. Om 

dem förstår de, så blir det roligt” (Förskollärare D) 

 

På ett roligt och kreativt sätt kan förskollärarna se att barnen får in matematiken i 

verksamheten. Förskollärarna använder sig av barnens lek för att få in antal, mängd och 

längd. Vid exempelvis matsituationer får barnen hjälpa till att duka där förskollärarna 

låter barnen få fundera på hur många gafflar, knivar eller skedar som ska användas. Det 

menar några respondenter att barnen på ett lustfyllt sätt använder sig av matematik. 
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Vidare är det något konkret förskollärarna kan synliggöra för barnen, att de använt sig 

av matematik vid dukning.  

 

Sammanfattningsvis krävs det att barnen på ett lustfyllt sätt får ta del av olika 

matematiska fenomen. När lärandet av matematiken blir lustfyllt kan det sedan bidra till 

lustfyllda erfarenheter av matematiken vidare upp i skolgången. Genom att synliggöra 

matematiken och låta barnen få möta ämnet i olika sammanhang blir inte matematiken 

lika främmande. Då barnen möter matematiken ständigt i förskolan, tillsammans med 

andra så är språket en viktig faktor när de är i interaktioner som ett socialt samspel sker 

(Strandberg, 2017; Säljö, 2014).  

 

4.4 Förskollärares arbete med matematiskt tänkande  

Denna kategori synliggör hur betydelsefull förskollärarens roll är inför mötet med 

matematik i förskolan.  

 

Respondenterna F, E och B menar att mycket av synliggörandet av matematiken hänger 

på förskollärarna. De menar att förskollärarna bör använda sig av ”matematikglasögon”. 

Detta för att kunna se vart matematiken finns i verksamheten. 

”förskollärarna får sätta på sig sina matematikglassögon och hitta matematiken i 

det barnen gör” (Förskollärare F)  

”Det är ju vi som måste sätta på oss glasögonen för att öppna upp för barnen. 

Skulle vi aldrig säga att vi jobbade med matematik hur ska man då veta att det då 

är matematik? Kanske man går ett helt liv och tror ”jag kan inte matematik och 

så är matematik så mycket mer”” (Förskollärare E)  

”På med matematikglassögonen, både inomhus som utomhus för att ta del av alla 

de där olika lär stunderna” (Förskollärare B) 

 

Det är trots allt förskollärarna som ska ge barnen hjälpmedel att förstå vad matematik 

innebär. Några menade att förskollärarnas roll är viktig, detta för att kunna stötta barnen 

i det matematiska lärandet samt att kunna reflektera tillsammans med barnen och föra 

olika resonemang kring olika problem. 
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”Genom leken och i allt man gör. Genom att man reflekterar med barnen och 

resonerar olika problemlösningar. Men jag tror främst att de lär sig genom att 

man får prata och reflektera tillsammans” (Förskollärare C) 

”Jag tänker mig att barnen lär sig när de får hjälp i att förstå matematik och när 

de får stöttning. Att vi ger dem stöttning och små grunder. Men även när barnen 

får använda sig själva som material och material som de kan ta på, konkret 

material” (Förskollärare D)  

Förskollärare F uttrycker även att hen tror att en del förskollärare kan vara lite dålig på 

att använda sig av uttrycket matematik tillsammans med barnen och att detta kan 

medföra barnens omedvetenhet till att användningen av matematik när det väl sker.  

Hen menar även genom att nämna när matematik förekommer ges barnen tillfälle att 

förstå vad matematik kan innebära.  

 

Sammanfattningsvis har förskolläraren en bidragande roll i att synliggöra matematiken 

för barnen på förskolan. Förskolläraren kan på ett lekfullt sätt ge plats åt matematiken 

samt använda sig av barnens intresse för att göra matematiken synlig. Trots detta krävs 

det även att förskollärarna själva är medveten om vad matematik innebär och i vilka 

situationer matematik påträffas. Jung et al. (2019) belyser detta i sin studie, där 

förskollärarnas roll är viktig i användningen av matematiken men även i synliggörandet 

av matematiken för barnen. Förskollärarens roll är även viktig i barnens utforskande av 

matematiken, Perry et al. (2007) menar att förskolläraren kan i sitt upptäckande av  

matematiken lyfta barnen och uppmuntra dem i deras färdigheter samt inspirera dem till 

att utveckla vidare kunskaper. Ur den proximala utvecklingszonen ska förskolläraren ge 

varje barn förutsättningar med handledning för att ge barnet möjligheter till inlärning 

som utifrån detta ger barnen möjligheter till att utvecklas (Strandberg, 2017; Säljö, 

2014).  

 

5 Diskussion 

Denna del i studien kommer ta upp två olika diskussionsdelar. I metoddiskussionen som 

är den första delen tas det upp hur undersökningsmetoden gått tillväga samt för och 

nackdelar. I resultatdiskussionen kommer sedan resultatet att redovisas samt där 

skillnader och likheter kommer att kopplas till den tidigare forskningen, det valda 

perspektivet samt till de frågeställning studien har.  
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5.1 Metoddiskussion  

Till denna studie användes en kvalitativ metod som då utfördes med intervjuer med 

förskollärare. Den kvalitativa metoden har valts eftersom metoden intervjuer är flexibla 

samt där forskaren kan få svar som är mer detaljerade än vid en kvantitativ metod 

(Bryman, 2011). I ett tidigt skede av studien fanns förhoppningar om att hinna med att 

intervjua och observera förskollärare. Något som skulle visa sig inte fanns tillräckligt 

med tid till för denna studie därav valdes endast intervjuer. Innan intervjuerna skickades 

intervjufrågorna ut till förskollärarna, detta för att väcka tankar hos förskollärarna om 

hur de arbetar med matematik i förskolan. Förskollärarna beskrev det som en väckande 

process där de mer insåg hur mycket matematik det finns i förskolan, planerat som 

oplanerat. Frågeställningarna är kopplade till syftet och utifrån detta är intervjufrågorna 

skapade. Detta för att få svar på den frågeställning som ställts i studien. Studien hade 

kunnat genomföras med fler förskollärare för att kunna få en bredare svarsfrekvens, 

dock var det svårt att få fler förskollärares delaktighet till studien, endast sex 

förskollärare kontaktade mig för sitt medgivande till deltagande. Att använda sig av 

ljudupptagning har bidragit till att öka reliabiliteten i studiens utformning. Att använda 

sig av papper och penna under intervjun tillförde stödord som bidrog till 

kategoriseringens utformad i resultatdelen. Ljudupptagningen tillförde sedan citat för att 

styrka studiens reliabilitet (Bryman, 2011). Bryman (2011) menar att den process det tar 

att renskriva intervjuerna är en process där forskaren kan bli mer medveten och se ett 

sammanhang mellan de olika intervjuerna och på så vis skapa teman utifrån dem som 

kommer och utifrån de som varit.  

 

5.2 Resultatdiskussion 

I följande del kommer en diskussion om studiens resultat som utgår från studiens syfte 

där det undersöks hur förskollärare arbetar med matematik i förskolan.  

 

Utifrån resultatet blir det tydligt att förskollärarnas egen inställning till matematik är 

avgörande för om och hur barnen lär sig matematik. Med matematiska erfarenheter 

synliggör förskollärarna matematiken för barnen, genom den planerade och oplanerade 

verksamheten. Det sker alltså planerat och i vardagssituationer, utomhus som inomhus. 

Förskollärarna var eniga om att matematiken sker ständigt och några nämnde att de la 
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märke till detta mer efter min förfrågan om att göra intervjuer. Några respondenter 

menade för att göra det extra synligt bör man använda sig av ”matematikglasögonen”, 

det är då vardagsmatematiken blir synlig. Respondenterna såg hur matematiken fanns 

med vid rutinsituationer som vid måltiderna, av och på klädning i hallen, toalettbesöken, 

när de var ute på promenad eller i skogen likväl i den fria leken. Utifrån Vygotskijs teori 

(Strandberg, 2017; Säljö, 2014) sker ett lärande i varje social kontakt och det är i 

interaktioner med andra människor som barn lär sig. I varje rutinsituation eller vid 

samlingar tillsammans med andra barn och vuxna är det något som ständigt sker. Några 

respondenter uppger även att matematiska kunskaper i förskolan även bidrar till senare 

matematiska kunskaper som i vardagssituationer emellertid bidrar det även till 

kunskaper inför skolan. I Skolverket (2018) står det att den utbildning som sker i 

förskolan ska ligga till grund för ett livslångt lärande där förkunskaper ska skapas i 

förskolan. Som förskollärare ska man därför på ett lustfullt sätt ge barnen förförståelse 

för matematik. Detta för att ge barnen kunskaper de kan ha användning av senare i livet. 

Trots tidigare PISA och TIMSS-mätningar där nivån av matematikkunskaper har varit 

lägre än andra länder behöver det inte betyda att förskolan ligger till grund för den låga 

nivån, dock kan det vara något att tänka på i sin undervisning av matematiken i 

förskolan. När barnen inser att de kan, tycker dem att det är roligt. Björklund (2007) 

belyser att de yngsta barnen förstår sig på matematik, däremot krävs det förskollärare 

som har kunskaper om ämnet matematik för att kunna synliggöra det för barnen samt att 

det sker på ett lustfyllt sätt. Att låta barnen bli nyfiken på matematiken kan väcka ett 

intresse som sedan kan utvecklas och ge barnen ett livslångt lärande (Skolverket, 2018).  

 

De förskollärare som arbetade med de yngre barnen på förskolan uttryckte att 

matematiken kunde vara svår att synliggöra för barnen eftersom de var små. De menade 

att barnen kommer möta matematiken med större förståelse när de blir lite äldre. 

Wernberg (2018) belyser vikten av att ge alla barn på förskolan matematiska kunskaper. 

Förskollärare ska även synliggöra matematiken i barnens aktiviteter som då inte är 

lärarstyrda och som är utifrån ett barns perspektiv (a.a). Läroplanen för förskolan (2018) 

tar upp att leken har en viktig roll i förskolan och en bidragande del till barnens lärande, 

därför menar Wernberg (2018) att matematiken ska finnas med i barnens lärande och 

utforskande. Skulle undervisningen av matematiken bli för lärarstyrd finns risken att vi 

hämmar barnen utveckling, förhållningssätt och inställning till matematiken. De 

förskollärare som antydde till att det var svårt att synliggöra matematiken för de yngsta 
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barnen tycks ha bekymmer kring vad matematik kan innebära. Förskollärares 

svårigheter med matematik kan möjligen leda till att de inte väljer att synliggöra detta 

för barnen vilket då kan leda till att barn får en negativ bild av ämnet. Därav krävs det 

att ha kunskaper om vad matematiken innebär. Förskollärarnas kompetens av matematik 

har även en givande roll i undervisningen av matematiken. Tvivlar man på sitt 

kunnande av matematiken och utgår från att matematiken är svår kan det finnas risker 

att det påverkar matematikundervisningen i förskolan (Ahlberg, 2000). Denna studie 

visar motsatsen där respondenterna till studien anses medvetna om vart och när 

matematiken skapas. Respondenterna tar upp flertal gånger var matematiken skapas 

samt situationer där förskollärare kan finnas till hands för att öka barnens förståelse för 

matematik men även för att ge barnen material för att öka deras förståelse för 

matematik, bland annat genom vardagsmatematiken (Strandberg, 2017; Säljö, 2014).  

 

Palmér och Björklund (2017) belyser förskollärarens profession, då förskolläraren gått 

en utbildning på 3,5 år är en av anledningarna till det ansvar en förskollärare har, 

jämfört med en barnskötare som inte alls besitter lika lång erfarenhet och med lika 

mycket akademiskt och erfarenheter. Simpson och Linder (2014) menar att utbildad 

personal, i detta fall förskollärare bidrar till att ge barnen positiv inverkan när de besitter 

professionell utveckling. Detta som även en del respondenter till studien menar på att 

förskollärarens ansvar är att ge barnen kunskaper om vad matematik är för ett fortsatt 

lärande, detta något som utgår ifrån det proximala utvecklingszonen (Strandberg, 2017; 

Säljö, 2014). Till denna studie upplevs förskollärarna medvetna om matematikens 

betydelse för barnen där de får lärdomar i vardagen. Att kunna eller förstå sig på 

matematiken innebär även att andra färdigheter, som läsning förstärks menar Duncan et 

al. (2007). Genom kommunikation kan barnet uttrycka sig till andra människor, ur det 

sociokulturella perspektivet benämns detta med mediering (Säljö, 2014). Barnen kan 

tillsammans i leken lösa problem, argumentera eller föra en diskussion, detta som tolkas 

utifrån Vygotskijs teori (Strandberg, 2017; Säljö, 2014). Purpura et al. (2017) skriver 

hur matematik och språk är betydelsefulla för varandra och menar att de stödjer 

varandra i utvecklingen av det andra. Säljö (2014) belyser att språklig mediering sker 

när barn är i interaktion med andra barn eller vuxna. Detta sker i verksamheten ständigt, 

i den planerade samt oplanerade verksamheten. Björklund (2013) menar att matematik 

och språk samverkar och bidrar till ett fördjupat lärande. Det krävs språk för att kunna 

förmedla matematiska begrepp lika väl som matematiken behövs för att kunna förmedla 
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sig. Vygotskij menar att det är med hjälp av språklig mediering som våra tidigare 

kunskaper kan föras vidare till andra (Säljö, 2014). Språket är ett av våra viktigaste 

redskap för att kunna kommunicera med varandra i samhället och i sociala sammanhang 

(a.a). Björklund (2013) menar att språket behöver ha en innebörd för att användas. 

Genom att använda sig av matematiska begrepp kan därför språk få en innebörd.  

 

Respondenterna till denna studie benämner att de utifrån olika aktiviteter får in 

matematiken i barnens dagliga verksamhet på förskolan. Genom att lägga pussel, leka 

fritt, bygga, konstruera, duka, vara ute i skogen, gå på promenad eller lyssna till 

högläsning får barnen möjlighet att ställas inför matematiska upplevelser. 

Förskollärarna ställer frågor om hur många, eller hur långt det är till barnen vilket sker 

från förskollärarna ur en oplanerad verksamhet. En respondent nämner vid intervjun att 

barnen ofta använder sina kroppar för att mäta någonting, om det är en pinne eller en 

kompis. Reis (2011) menar att barn använder sig av matematik när de stöter på ett 

problem. Detta görs genom att barn utforskar och söker efter relationer mellan fenomen 

och lösningar. Detta kallas även för matematisera. 

 

Förskolläraren har en viktig roll då deras ansvar är att ge varje barn förutsättningar för 

att öka barnens möjlighet till inlärning där barnen kan utvecklas, något som Vygotskij 

menar är ut den proximala utvecklingszonen (Strandberg, 2017). Får barnen rätt 

förutsättningar och handledning ökar barnens möjligheter till inlärning och utveckling 

(a.a). Respondenterna belyser i intervjuerna att förskollärare ska se varje barn och kunna 

ge varje enskilt barn olika matematiska kunskaper ut efter barnets behov. Björklund 

(2007) skriver om hur viktigt det är för förskollärare att vara medvetna om hur varje 

barn inhämtar kunskaper för olika kunskapsområden, vilket kan leda till att 

förskollärarna får en vidare förståelse för hur de kan utmana barnen därefter. Björklund 

och Palmér (2018) menar att det gäller att inte stirra sig blind på ett undervisningssätt 

utan att matematikundervisning kan ske på olika sätt. Den matematikundervisning som 

sker ska anpassas efter barnen och utgå från ett barns perspektiv (a.a). Björklund och 

Palmér (2018) menar även att förskollärarna ska använda sig av de tillfällen som barnen 

har lust att utforska sitt upptäckande av matematiken för att de ska ske på barnens 

villkor. Förskollärarna ska finnas med vid lär tillfällena för att kunna synliggöra 

matematiken. En av respondenterna menade att det är viktigt att förskollärare synliggör 

matematiken för barnen och menade att annars kan barnen gå runt och bara tro att de vet 
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vad matematik är när de trots allt egentligen inte vet vad det innebär. Förskolläraren har 

därför en stor del i barnens utforskande av vad matematik innebär samt i 

synliggörandet. 

 

5.3 Slutsatser 

Denna studie har påvisat att förskollärare arbetat mycket med att synliggöra 

matematiken för barnen i förskolan. Det sker planerat men även oplanerat i bland annat 

barnens lek men även i barnens vardag. Vardagsmatematiken är något som 

förskollärarna studien lagt märke till mer efter tillfrågan av att delta i denna studie. 

Vardagsmatematiken används flitigt av både barn och förskollärare samt övrig personal 

i förskolan, men ofta med en omedvetenhet till användandet. Studien har även påvisat 

att förskollärarens roll i undervisning av matematik är viktig samt förskollärarens 

kunnande av matematiken. Förskollärarens roll är viktig i undervisning men även för att 

på ett kreativt sätt kunna synliggöra matematiken för barnen för att det ska kunna ske på 

ett lustfullt sätt där barnen ska skapa sig ett intresse för senare erfarenheter av 

matematiken i livet. Denna studie har även visat att barn ständigt använder sig av 

matematik. Förskollärarnas förhållningsätt och inställning till hur de förhåller sig till 

matematik är en stor del hur barnen uppfattar matematik. Därav är förskollärarens 

förhållningsätt en viktig aspekt i förskolan i undervisningen av matematik. 

 

5.4 Fortsatt forskning  

Vid fortsatt forskning kan studien fördjupas genom att intervjua fler förskollärare för att 

få ett bredare svarsfrekvens. Studien har även kunnat kombineras av observationer av 

förskollärarnas arbete med att synliggöra matematik. Eventuella planeringar hade även 

kunna granskas och analyseras om hur förskollärarna arbetar planerat med matematiken 

samt hur den är kopplad utifrån läroplanen för förskolan. Intervjuer med barn kan även 

göras för att se barnens synvinkel av vad matematik innebär samt vad de bär med sig för 

erfarenheter. På detta sätt skulle resultatet fördjupas och berikas mer. Förskollärare 

skulle på så vis få en djupare förståelse för matematikens betydelse samt av att 

introducera den redan med de yngre barnen på förskolan. Denna typ av studie skulle 

även kunna styrka de förskollärare som förstår vad matematiken innebär samt hur de 

stimulerar och ger erfarenheter till barnen.  
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Bilagor 

1. Sökt litteratur  

  

Till denna studie har artiklar i sökmotorn Eric (EBSCOhost) sökt fram som finns att 

hitta via Högskolan i Gävles hemsida. Genom att använda sökord som matematik, 

förskolan, matematikundervisning, förskollärare, tidig barndom, matematikfärdigheter, 

tidiga matematikbegrepp, skolberedskap, småbarns matematikinlärning, med mera har 

artiklar som varit relevanta för denna studie valts. Sökorden översattes till engelska för 

att få en bredare sökning i sökmotorn Eric (EBSCOhost). För samtliga artiklar har peer 

prewied samt full text används för att få vetenskapliga artiklar som passar denna studie. 

Den litteratur som ingår i denna studie är framtagen från biblioteket och de 

avhandlingar som används har funnits via internet. Den valda litteraturen till denna 

studie har valts för att den riktar in sig på hur förskollärarna använder sig av matematik 

på förskolan, samt hur matematiska kunskaper bidrar till andra färdigheter. 
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2. Missivbrev 

 

Hej förskollärare!  

 

Jag är student från Högskolan i Gävle som läser på förskollärarprogrammet. Jag är nu 

inne på min sista termin och skriver mitt examensarbete som handlar om matematik i 

förskolan.  

Syftet med studien är att undersöka hur förskollärare arbetar med matematik i förskolan.  

Studien kommer att göras genom intervjuer med dig förskollärare och beräknas kommer 

ta mellan 30–40 minuter och kommer infinnas på er förskola för att underlätta i ert 

arbete. Vi träffas och genomför intervjun någon dag som passar dig, förslagsvis under v. 

42. 

Er medverkan är frivillig och resultatet är konfidentiellt, det vill säga att inga namn på 

dig, förskolans namn eller personuppgifter kommer att anges i arbetet. Ditt deltagande 

är frivilligt och du har all rätt att avbryta intervjun när som helst.  

 

Vill du delta i studien så meddela mig senast den 11 oktober 2019.  

 

Vid eventuella frågor så kontakta gärna mig.  

Erika Bucher Olsson: XXX-XXXXXXX, Mejl: XXXXXXXXXXXXXXXXXX 

Handledare: Cresantus Biamba, Mejl: XXXXXXXXXXXXXXXX 
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3. Intervjufrågor 

 

 

1. Hur länge har du varit förskollärare?  

 

2. Vad är matematik för dig?  

 

 

3. Hur arbetar du/ni planerat som oplanerat med matematik i förskolan?   

 

4. Upplever du att barnen är medvetna om att de arbetar med matematik? I så fall, 

hur?  

 

5. Är det viktigt att synliggöra matematik för barnen och i så fall varför?  

 

6. Hur tänker du dig att barn lär sig matematik?  

 

 

 


