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Sammanfattning 
Syftet med detta arbete är att undersöka hur förskollärare arbetar med matematik. Syftet 
är också att undersöka hur förskollärare belyser matematik för barn i förskolan och hur 
de använder sig av de mål som står i läroplanen. Studien syftar även till att få kunskap 
om vilka metoder förskollärare använder sig av när de undervisar yngre och äldre barn. 
För att undersöka detta intervjuades fem förskollärare med avsikt att ta del av hur de 
arbetar med matematikundervisning i förskolan. 
 
I studiens resultat framkom det fem olika kategorier. Den första kategorin blev 
matematikundervisning i förskolan. Den andra kategorin handlar om vilket 
matematikinnehåll som finns i förskolan. Den tredje kategorin handlar om vilka 
metoder som förskollärare använder sig av när de undervisar matematik. Den fjärde 
kategorin handlar om hur förskollärare arbetar med läroplansmålen i matematik. Utifrån 
förskollärares sätt att undervisa matematik kan man se att de har ett didaktiskt tänkande 
bakom allt som de undervisat i, och att även fast de inte nämner Bishops matematiska 
aktiviteter använder de sig av de aktiviteter han nämner: leka, designa, räkna, 
lokalisera, mäta och förklara. 
 
Nyckelord: Bishops matematiska aktiviteter, didaktiska frågeställningar, förskollärare, 
matematik i förskolan, metoder, undervisning.  
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Inledning 
Denna studie handlar om förskollärares uppfattningar av målen i läroplanen och om 
matematikundervisning i förskolan samt vilka metoder som de använder i undervisning 
av matematik. De mål som uttrycks i läroplanen för förskolan visar att förskollärare har 
ansvar för att barn bland annat utmanas inom matematik (Skolverket 2018).   
 
Som förskollärare finns det möjligheter att arbeta med matematik i den dagliga 
verksamheten, såsom att förskollärare frågar barn vem som står sist eller först i kön till 
toaletten eller när de ska gå ut och leka på gården eller gå ut i skogen. Förskollärare har 
även tillfällen till att uppmärksamma matematik när de sitter vid matbordet och samtalar 
med barn, till exempel kan förskollärare och barn räkna hur många köttbullar de lägger 
upp på tallriken eller tillsammans avgöra när mjölkglaset är fullt. Det kan leda till att det 
blir ett meningsfullt lärande för barn och ett roligt sätt att hantera förskolans 
matematikundervisning. I läroplanen för förskolan, Skolverket (2018) uttrycks det till 
exempel att förskollärare ska stimulera och utmana barns utveckling i matematik. Det 
uttrycks även i läroplanen att förskollärare ska se till att varje barn ska få förutsättningar 
att använda matematik. De bör ges möjlighet att använda olika problemlösningar, såsom 
sina egna, men även andras problemställningar.  
 
Problemformulering  
Jag upplevde själv matematik som ett svårt ämne när jag gick i grundskolan. Som 
förskollärare har man ansvar för bland annat barns matematiska utbildning vilket fått 
mig att fundera över matematikundervisning i förskolan och vilka metoder som kan 
användas. Jag har tänkt på matematik sedan min skoltid eftersom jag alltid haft problem 
med matematik. Under min verksamhetsförlagda utbildning, VFU, observerade jag inte 
så mycket matematik i den barngrupp jag hade min utbildning i. Det fick mig att 
fundera över varför det inte var så mycket matematikundervisning som var planerad. 
Den matematik jag upptäckte var när barn hade fri lek och de satt på golvet och staplade 
klossar på varandra. Matematik uppkom även när de hade daglig samling för att räkna 
hur många barn som var på förskolan och hur många som var hemma. Eftersom 
förskolläraren på min VFU hade fokus på barns språkutveckling och som jag uppfattade 
det inte nämnde några specifika matematiska begrepp, är min tolkning att de inte 
prioriterade matematik. Detta gjorde att jag till slut valde att som examensarbete 
undersöka hur förskollärare kan arbeta med matematik i förskolan eftersom de kan 
påverka barns intresse och tycka att det är roligt med matematik.   
 
En fundering som rör brister på matematikundervisning i förskolan är om det beror på 
att förskollärare tycker att matematik är ett svårt ämne att undervisa om eller de saknar 
kunskap om matematik i förskolan. Det är sådana funderingar som gör att jag vill 
undersöka det mer för att få en bättre uppfattning av hur arbetet med matematik i 
förskolan kan utformas. När jag funderade lite till på hur matematik används i förskolan 
tänkte jag även på målen i läroplanen och hur förskollärare använder sig av dessa mål i 
utformandet av undervisning i matematik. Om barn ska få förutsättningar att utvecklas 
inom matematikmålen i förskolan, krävs det att förskollärare använder olika metoder 
där de förhåller sig till matematikmål i verksamheten. För att förskollärare ska kunna 
uppnå detta är det bra om de har kunskap om matematik sedan tidigare, till exempel från 
utbildningen. Om förskollärare har lite förståelse inom det matematiska området och 
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inte har några idéer om hur de kan göra en lek i sandlådan med former till en 
matematisk aktivitet så kan det leda till att såväl förskollärare som barn tappar intresset 
för matematik. Det kan också leda till att det blir svårt att fånga alla barns 
uppmärksamhet och nyfikenhet inom matematik. En förskollärare har mycket hjälp av 
att se vad som är intressant för barn just nu och då kunna utveckla en undervisning med 
hjälp av det material som barn använder. Till exempel om förskollärare ser att barn 
gärna använder sig av klossar under deras fria lek, så kan förskollärare använda den 
kunskapen för att utforma en matematikundervisning. Björklund och Palmér (2018) 
menar att förskolans didaktik är förskollärarens kunnande om barns lärande, vilket 
innehåll det ska finnas i lärandet och hur undervisningen som står till förfogande för 
lärande och utveckling kan genomföras. De olika målen inom matematikområdet i 
läroplanen handlar om att barn ska får möjlighet att använda matematik för att lösa olika 
problem och reflektera över andras problemformuleringar, samt att barn ska få 
möjlighet att utveckla förståelse för tid, rum och olika matematiska begrepp inom 
mängd, antal, mönster, ordning och mätning (Skolverket, 2018). Det innebär att 
förskollärare behöver göra flera didaktiska val. Barow (2013) anser att några didaktiska 
utmaningar som en förskollärare har är att försöka anpassa undervisningen utefter barns 
olika behov och ta till vara på att barn lär i olika takt. När de till exempel ska undervisa 
om tid eller rum är de didaktiska utmaningarna hur undervisningen ska genomföras för 
att barnen ska uppmärksamma det valda innehållet, vilka målen är, vilket material som 
behövs och vilka metoder eller arbetssätt som är bäst i undervisningssammanhang med 
detta innehåll. I en undervisningssituation är det viktigt att du som förskollärare har 
delad uppmärksamhet med de barn som finns med under undervisningen.  
 
Teoretisk bakgrund 
Jag har sökt i databaser, så som ERIC och Discovery för att hitta artiklar. När jag 
påbörjade databassökningar i ERIC efter vetenskapliga texter så använde jag mig av 
dessa sökord *mathematics, math*, *preschool teacher or kindergarten teachers* och 
preschool or kindergarten or "nursery school". För att ytterligare avgränsa sökningen 
valde jag att bocka i rutan peer-revived och fulltext, efter det läste jag abstract på 
artiklarna som var intressanta, för att hitta vilka artiklar som passade min studie. Detta 
avsnitt kommer att handla om vad forskning i de valda vetenskapliga artiklarna visar 
avseende matematik i förskolan och vad som uttrycks i kurslitteraturen om matematik, 
avhandlingar, rapporter om matematik och didaktik i förskollärares 
matematikundervisning. Avsnittet är indelat i två teman: Matematik i förskolan och 
Undervisning i förskolan 
 
Matematik i förskolan  
Förskollärare som arbetar i förskolan har mål i matematik som innebär att barn ska få 
möjlighet att utvecklas inom matematik. Heiberg Solem och Lie Reikerås (2004) menar 
att det är de vuxna som måste hitta vägen till barns tänkande och utveckla deras 
kompetens som de har sedan tidig ålder.  
 
Syftet med matematik i förskolan är att förskollärare ska ge barn möjlighet att lära sig 
de matematiska grunderna exempelvis taluppfattning, antal och geometri. Med 
taluppfattning menar Björklund och Palmér (2018) att barn ska få möjligheten att 
utforska tal och dess betydelse. Författarna menar att genom barns lek med färger och 
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former så skapar de oundvikligt geometriska former (Ibid).  Helenius, Johansson, 
Lange, Meaney och Wernberg (2016) belyser å andra sidan att det är förskolans uppdrag 
att se till att barn utvecklar ett matematikkunnande. Författarna menar även att 
matematik i förskolan är första steget till skolmatematik och att förskolans matematik är 
utformad efter Bishops matematiska aktiviteter (1988), det vill säga leka, förklara, 
designa, lokalisera, mäta och räkna. 

Bishops	matematiska	aktiviteter		
Räkna 
Räkna handlar om att barn får hantera frågor så som hur många. I räkna så ingår även 
uppfatta antal, räkneramsor exempelvis siffrorna 1, 2, 3 och att man även påvisar att 
siffrorna kan skrivas med bokstäver: ett, två, tre. Räkna handlar också om mängdlära. 
För att illustrera detta kan förskollärare använda sig av olika föremål så som knappar i 
olika färger och storlekar. Då kan man använda detta som ett sätt att utföra undervisning 
med räkning på, genom att barn exempelvis kan dela antal knappar i olika högar 
beroende på färg för att sedan räkna antal knappar i respektive hög. Helenius m.fl. 
(2016) beskriver att det finns tre olika sätt att se räkna på, de olika sätten är utforska, 
begreppsliggöra och symbolisera/representera. Begreppet utforska innebär att det är då 
barn utforskar räkneord, antal och talsymboler. Detta kan man se i barns intresse tidigt. 
Begreppsliggöra innebär enligt författarna att barn ges möjlighet till olika upplevelser 
av begrepp inom antalsuppfattning att de kan erfara olika begrepp inom den 
matematiska aktiviteten räkna, och att deras språkliga förmåga utvecklas. Att 
symbolisera och representera handlar om hur barn tolkar, använder räkneord, antal eller 
talsymboler i sina aktiviteter. Barns olika kulturella bakgrund kan spela in. Symboler, 
som exempelvis fingrar som antal används vid räkning på olika sätt i olika kulturer och 
exempel på det är, när vi är i Sverige ska räkna på fingrarna så hålls fingrarna upp, 
medan i Japan så räknar man med fingrarna neråt (Helenius m.fl., 2016). 
 
Mäta 
Mäta handlar om hur barn kan få möjlighet att använda sig av att mäta i olika 
sammanhang för att erhålla förståelse av varför man behöver mäta. Det kan innebära att 
barn utforskar längd och volym, med hjälp av sina kroppar. Barn kan även använda sig 
av sina kroppar när de till exempel ska mäta vem som är längst eller kortast genom att 
ställa upp sig på ett led som förskollärare ber dem att göra. Med det menas att man inte 
behöver ha något mätinstrument för att ta reda på volym och längd. Barn får lära sig att 
de kan använda vardagliga material, exempelvis en stolpe som barn kan använda sig av 
att mäta stolparna för att bygga eller laga ett staket. Då använder barn sig av stolpen 
som utgångspunkt för att ha något att jämföra bitar med. När barn ska mäta volym kan 
de använda sig av en pinne och två hinkar som de fyller med sand för att mäta vilken 
hink som det är mest sand, minst sand eller om det är lika mycket sand i varje hink. 
Helenius m.fl. (2016) nämner även här att de har delat upp mätning i tre olika områden. 
De kan handla om: att utforska, begreppsliggöra och representera och symbolisera. 
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Lokalisera 
Lokalisera handlar om hur barn får möjlighet att utforska olika sätt att lokalisera sig på. 
Barn ska med hjälp av lokalisering utveckla sin rumsuppfattning för att kunna hantera 
sina kroppar när de rör på sig i olika miljöer. Helenius m.fl. (2016) skriver att i det 
svenska språket så har vi många olika begrepp som beskriver läge. Dessa olika begrepp 
är uppdelade i tre kategorier. Den första kategorin är att barn ska får möjligheten att 
lokalisera föremål eller platser i förhållande till sig själv, till exempel ytterst, i och 
närmst. Den andra kategorin är att barn ska få utveckla sin förmåga att lokalisera sig 
mellan två objekt, till exempel bakom, under och mellan. Den sista kategorin är när barn 
ska få möjlighet att lokalisera objekt som är i rörelse, till exempel nedför, framåt och 
inåt.  Lokaliseringen i förskolan kan handla om att barn ska få utveckla sin förmåga att 
beskriva, förstå och kunna hitta i sin omgivning.  
 
Designa 
Designa handlar om hur barn får möjlighet att utforska olika sätt att designa eller 
konstruera (Helenius m.fl., 2016). Barn använder sig av detta när de skapar olika former 
eller skapar olika mönster med pärlor. Barn kan använda sig av att designa eller 
konstruera när de ritar en teckning i förskolan som kan beskriva något som har hänt i 
barns familj eller i dess närhet. Designa används även när små barn börjar utforska olika 
leksaker som de hittar. Ett exempel är när barn hittar former och försöker passa in dess 
form i en leksakslåda med hål för olika former. I designa får även barn träffa på cirklar, 
tringlar, kvadrat och rektangel till en början, sedan kan man som förskollärare utforska 
andra former med barn och synliggöra skillnader och likheter mellan olika former. 
Under designa och konstruera hamnar läran om att sortera olika föremål och att barn får 
möjlighet att kategorisera dem. Till exempel om barn har en hög med djur i olika 
former, färger och mönster, kan de med hjälp av designa sortera upp dessa djur i rätt 
ordning efter hur de ser ut (Ibid).    
 
Leka  
Leka handlar om hur barn får möjlighet att utforska olika sätt att tänka på genom att de 
använder sig av leken. Men all lek innebär inte att det automatiskt blir matematik utan 
leken har fler funktioner i förskolan. Det finns således vissa kriterier för att leken ska 
vara en matematisk aktivitet (Helenius m.fl. 2016). Exempelvis ska leken innehålla 
regler, och när barn leker en lek hittar de själva på olika regler som ska följas och de 
kommer överens om dem tillsammans. Barn får träna på att argumentera över reglerna 
och vad de anser är för- och nackdelar med reglerna som de har kommit överens om. 
Helenius m.fl. (2016) skriver att leken finns även i regelspel där barn får följa färdiga 
regler som redan är nedskriva. Fia med knuff är ett spel som kan användas tillsammans 
med barn då barn dels får träna på att räkna prickarna på tärningen dels gå de steg som 
tärningen visar. Memory är ett spel som är bra när man ska träna minnet, barn kan också 
träna på att se sammanhang mellan två olika kort. Genom leken i förskolan så får barn 
möjlighet att utvecklas socialt och kunna argumentera för det som barn står för. 
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Förklara  
I förskolan får barn öva sig på att förklara, beskriva olika fenomen som de möter i sin 
vardag. När barn upptäcker något de inte har någon kunskap om har de användning av 
förklara. Exempelvis att fåglar har vingar för att flyga från katten (Heiberg Solheim & 
Lie Reikerås, 2004). Att barn får föra en hypotes om det som de har uppfattat, såsom att 
en fågel har vingar för att den ska kunna fly från katter, är ett exempel på hur barn 
använder sig av att förklara. Argumentation får barn öva på när de resonerar med vuxna 
om något som de har upplevt och de tillsammans med den vuxne kommer fram till ett 
resultat eller överenskommelse. Vid utförande av olika experiment får barn användning 
av förklara. De kommer på en hypotes om vad som kan hända eller vad de tror kommer 
hända med deras experiment (Helenius m.fl., 2016).  
 
Undervisning i förskolan 
Undervisning i förskolan ska bygga på en vetenskaplig grund och det innebär att 
förskollärare måste ha en kompetens som innefattar vetenskaplig grund och kunskap att 
undervisa i förskolan. Upadyaya, Viljaranta, Lerkkanen, Poikkeus och Nurmi (2012) 
anser att förskollärarnas brist på kunskap kan leda till att barns lärande blir lidande. Har 
en förskollärare inte kompetens att utföra undervisning som baseras på detta kan 
undervisning och barns lärande bli lidande genom att förskollärare saknar viktiga 
komponenter, såsom, varför, vad och hur matematik bör läras ut.  
 
I en förskolemiljö där man ska undervisa i matematik är det viktigt att ta hänsyn till att 
alla barn utvecklas och lär på olika sätt och att det är viktigt att förskollärare har det i 
åtanke när de bedriver matematikundervisning och försöker se till alla barns olika 
behov.  Pakarinen, Lerkkanen, Poikkeus, Siekkinen och Nurmi (2011) anser att när 
förskollärare planerar sin matematikundervisning ska de försöka ta hänsyn till barns 
olika prestationer, för att utforma en bra undervisningssituation. Barn ska få möjlighet 
att lära sig olika sätt att använda matematik i förskolan. Medan Wernberg (2017) anser 
att förskolan ska sträva efter att upptäcka olika lärandeobjekt i barns lek, så att 
matematikundervisning i förskolan erbjuder såväl lärandetillfällen som utmaningar för 
barn och förskollärare.  
 
Wernberg (2017) skriver att matematik i förskolan inte enbart ska handla om siffror och 
lära sig räkna, utan författaren menar också att det till största del handlar om att barn ska 
får möjligheten att lära sig matematikbegrepp genom lek. Wickström, Pyle och Deluca 
(2019) belyser en växande oro och menar att lärare kan förbättra 
matematikundervisning i förskolan. Det medförde att författarna valde att studera ett 
antal förskollärare om hur de använder matematik i förskolan. Författarna belyser att 
förskollärare använder sig av tre olika sätt att undervisa matematik och dessa tre är fri 
lek, guidad lek, lärarinriktad lek. Med hjälp av dessa tre olika sätt skapar förskollärare 
en undervisning där barn blir delaktiga och som innebär att förskollärare delar med sig 
av kontrollen. Förskollärare använder sig också av lärarkontrollerad 
matematikundervisning. Det kan handla om att förskollärare i förskolan har lärarstyrd 
matematikundervisning där barn inte har haft någon inverkan på innehåll och 
genomförande.  
 
Detta kan förstås som att förskollärare gör didaktiska val om hur de kan utföra 
matematikundervisning i förskolan. Förskollärare behöver ha de didaktiska 
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frågeställningarna i åtanke när de planerar sin undervisning så att de på bästa sätt kan 
stödja barns lärande. Även Jonsson (2011) anser att de didaktiska valen är baserade på 
förskollärares överväganden i undervisning. I didaktik finns det olika utgångspunkter 
som förskollärare använder sig av och de är vad, varför, hur, vem, när och var.  Nedan 
kommer det en förklaring kring dessa frågor utifrån förskollärares didaktiska 
överväganden i undervisning av matematik. 
 

• Vad förskollärare ska förhålla sig till när de planerar ett matematiskt innehåll 
och utför en matematisk aktivitet? 

 
• Varför ska barn ha den kunskapen som förskollärare planerar för att barn ska ges 

möjlighet att lära sig? 
 

• Hur förskollärare ska göra för att få barn att förstå uppgiften som ska utföras? 
Till exempel vilket material som kan stödja barns matematiska förståelse. Det 
kan även innebära hur barns inflytande tas tillvara i undervisningen. 

• Vem handlar om att ställa frågan om vilka barn som undervisningen omfattar 
och vilka erfarenheter de olika barnen har av innehållet sedan tidigare.  
 

• När förskollärare skapar en undervisningssituation? 

• Var undervisningen ska genomföras någonstans, till exempel ute eller inne.  
 
Didaktik enligt Björklund och Palmér (2018) är förskollärarens kunskap om barns 
lärande, innehåll för lärande och hur undervisning kan främja barns utveckling och 
lärande.  
 
Slutligen är didaktik något som är flexibelt i verksamheten. Med det menas att 
förskollärare i olika dagliga situationer behöver göra didaktiska val beroende på barns 
kunskaper och erfarenheter. Det kan kopplas till det Jonsson (2011) menar med ett 
barnperspektiv som i sin tur har kopplingar till de didaktiska val en förskollärare gör. 
 

Syfte 
Mot bakgrund av den redovisade tidigare forskningen om matematik och 
matematikundervisning i förskolan avser jag att närmare studera hur förskollärare kan 
utforma undervisningen och hur de använder sig av didaktiska frågeställningar. 
 
Syftet med detta arbete är att undersöka hur några förskollärare arbetar med matematik i 
olika åldersgrupper i förskolan. Undersökningen syftar också till att få veta hur 
förskollärare belyser matematik för barn och hur förskollärare använder sig av de mål 
som står i läroplanen. Studien syftar även till att få kunskap om vilka metoder 
förskollärare använder sig av när de undervisar yngre och äldre barn.   
 
Frågeställningar  
Hur kan förskollärare utforma matematikundervisning? 
Vilka didaktiska val gör förskollärare när de ska undervisa i matematik? 
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Metod 
Denna studie har utformats och genomförts för få en djupare insyn i hur förskollärare 
arbetar med matematikundervisning i förskolan, hur de förhåller sig till målen i 
läroplanen och vilka metoder som de använder för att utföra matematikundervisning.  
Studien har en kvalitativ ansats (Bryman, 2018). Och jag har valt intervjuer som metod 
för att erhålla kunskap om matematikundervisning i förskolan och vilka didaktiska val 
som görs, framför en enkät med kvantitativ ansats. Valet av intervjuer istället för 
enkäter beror på att jag i intervjuer kan ställa följdfrågor för att fördjupa förståelsen av 
förskollärares uppfattningar. Skillnaden mellan enkät och intervju är att i en enkät finns 
det oftast inte någon som intervjuar närvarande när det ställs frågor, utan en enkät 
skickar man vanligast ut i form av en webbenkät eller via post (Bryman, 2018) Det 
innebär att vid en intervju kan följdfrågor ställas beroende på de svar som erhålls och 
det kan i sin tur ge ett rikare material. I studien har semistrukturerade intervjuer valts 
som intervjumetod och det innebär att intervjun utgår från teman. En intervjuguide har 
utformats med fem teman för att ha en tydlig struktur i det intervjun skulle handla om. 
De teman som skapades är, bakgrundsinformation, matematik i förskolan, 
matematikundervisning i förskolan, läroplansmål i förskolan och metoder i 
matematikundervisning (Se bilaga 1). 
 
För att få med alla svar valdes ljudupptagningar i form av inspelning på mobiltelefonen. 
Den metoden valdes för att det skulle bli lättare att analysera materialet och ha fokus på 
att lyssna på vad respondenterna säger och ställa följdfrågor. Wehner-Godée (2010) 
skriver att ljudupptagningar är ett sätt att dokumentera intervju på. Det innebär att du 
som spelar in kan lyssna flera gånger för att få en fördjupad förståelse av vad som sägs 
under en intervju. Författaren menar även att det är bra om man använder sig av 
utrustning som är ämnade för ljudupptagningar för att få ut den bästa kvalitén på 
samtalet. Mitt val blev mobiltelefon eftersom den är lättillgänglig och det finns en 
inspelningsapp som man kan använda sig av för att spela in ljud.  
 
Genomförandet av intervju 
Efter att frågorna blev klara formulerades en samtyckesblankett (Se bilaga 2) som 
skickades ut via mail till rektorerna i olika förskoleområden. De ombads vidarebefordra 
samtyckesblanketten och intervjuguiden till olika förskollärare som ville bli intervjuade.  
 
Fem förskollärare svarade att de ville delta och de skrev under samtyckesblanketten där 
det står att de frivilligt deltar och kan avsluta sitt deltagande om de känner att de ej vill 
delta i studien mer. Vetenskapsrådet (2017) skriver att de personer som medverkar i en 
studie ska skyddas i största möjliga utsträckning, vilket handlar om att som forskare 
måste ha en god forskningssed och forskaretik. Min etiska grund är att de förskollärare 
som deltar är helt avidentifierade och vill de inte delta mer i studien får de avsluta sin 
medverkan. Deltagarnas identitet ska skyddas och man ska inte kunna förstå vilka 
personer det handlar om enligt GDPR- lagen (https://www.datainspektionen.se/lagar--
regler/dataskyddsforordningen/ ).  
 
De förskollärare som kunde delta arbetar med barn i olika åldersgrupper. Av de fem 
förskollärare jag intervjuade arbetade tre av dem i en förskola ute på landet och två av 
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förskollärarna arbetar på en Montessoriförskola i en mindre ort. Förskollärarna som 
deltar i denna studie har arbetat som förskollärare mellan 2–24 år. I utskrifterna skrivs 
de ut som förskollärare 1–5 för att stödja avidentifieringen. Deltagarna som deltog i 
studien valde plats och tid själva så det passade in i deras verksamhet. Tre av de fem 
förskollärarna intervjuades på sina arbetsplatser under olika tidpunkter. En förskollärare 
intervjuades i hemmet efter förskollärarens önskemål. Intervjuerna utfördes inomhus i 
ett tyst och lugnt rum där vi inte blev störda av andra och intervjuerna tog mellan 10 till 
30 minuter. Fyra interjuver spelades in. Den sista som deltog intervjuades via ett 
frågeformulär (Se bilaga 3) efter förskollärarens önskemål. Förskolläraren fick svara på 
samma frågor som de som blev intervjuade. 
 
Bearbetning av det insamlade materialet 
Det inspelade materialet består av 69 minuters inspelning som lyssnades igenom samt 
skrevs in i ett dokument på datorn för att det ska bli lättare att analysera materialet 
sedan. Varje intervju har ett eget dokument med de svar som jag fick. Björkman (2008) 
skriver att en transkribering av en intervju är ett sätt att skriva ner det som 
respondenterna har sagt under sina interjuver. 
 
I intervjuerna har jag fokuserat på förskollärares sätt att undervisa matematik i förskolan 
och hur de talar om läroplanens mål avseende matematik och vilka didaktiska val som 
görs. Jag lyssnade igenom alla interjuver för att se om det fanns något mönster i hur de 
undervisar matematik. Den gemensamma faktorn jag kunde hitta i två av fem 
intervjuerna var att förskollärare undervisar matematik spontant. Medan i tre av fem 
intervjuer arbetar förskollärare med matematik mer planerat och gör aktiviteter utefter 
det.  Den gemensamma faktorn var att alla tillfrågade använder matematikmålen i 
läroplanen flitigt och har alltid läroplanen i åtanke när de planerar någon aktivitet eller 
när undervisningen sker mer spontant.   
 
Det tolkningsverktyg jag har använt mig av när jag analyserade intervjuerna var 
förskollärarens didaktiska överväganden i matematikundervisning (Jonsson, 2011). Det 
inkluderar såväl hur de utformar undervisningen, vilket material som vilka metoder de 
använder samt hur de förhåller sig till läroplansmålen i matematik. För att erhålla 
kunskap om det matematiska innehållet har ett tolkningsverktyg även varit Bishops 
(1988) matematiska aktiviteter. Jag lyssnade igenom alla interjuver och skrev ner deras 
svar i dokumentet med frågorna för att det skulle bli lättare att förstå vilka svar som 
tillhörde vilka och sedan efter jag gått igenom dessa svar kunde jag finna fem olika 
kategorier. Genom att kategorisera det insamlade materialet kan man hitta gemensamma 
svarsvariationer och det blir lättare att få fram ett tydligt resultat. Stukát (2011) skriver 
att om man gör teman eller kategorier blir texten mer strukturerad. I första kategorin så 
kommer förskollärarnas arbete med matematikundervisning i förskolan presenteras. I 
den andra kategorin så kommer det presenteras vilka dilemman och utmaningar som 
förskollärare har i förskolan. I tredje kategorin så kommer de presenteras vilket 
matematikinnehåll som finns i undervisningen. I den fjärde kategorin så kommer det 
presenteras hur förskollärare arbetar med läroplansmålen i matematik. I den sista 
kategorin kommer det presenteras vilka metoder som förskollärare använder när de 
undervisar i matematik. 
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Resultat  
Resultatet presenteras utifrån de fem teman som låg för grund för intervjuerna, 
Matematikundervisning i förskolan, Matematikinnehåll i undervisning, Metoder i 
matematikundervisning och Förskollärares arbete med läroplansmålen och Metoder i 
matematikundervisning. Som tolkningsverktyg har Bishops (1988) matematiska 
aktiviteter och förskollärarens didaktiska överväganden i matematikundervisning 
använts. 
 
Matematikundervisning i förskolan 
All matematikundervisning i förskolan sker på olika sätt, även fast alla förskollärare i 
denna studie planerar sin undervisning utefter matematikmålen i Lpfö18 (Skolverket, 
2018). Beroende på ålder på barn sker undervisningen spontant eller så är den noga 
planerad. Exempel på spontana situationer som förskollärare använder sig av är vid 
matsituationer då barn exempelvis räknar antal köttbullar på sin tallrik, när de ber om 
fler smörgåsar eller använder volymbegrepp när glaset är tomt eller fullt med mjölk, 
vilket kan styrkas med dessa utsagor.   
 

Vid matsituationer när jag som förskollärare räknar 
tillsammans med barnen hur många köttbullar barnen har 
på tallriken (Förskollärare 1). 
  
Eftersom jag jobbar med yngre barn, så tänker jag 
matematik som prepositioner och räknar när barnen ber 
om något som till exempel smörgåsar. Då räknar vi hur 
många smörgåsar de får (Förskollärare 2). 

 
Det är viktigt att utnyttja vardagliga rutinsituationer för att få barn intresserade av att 
lära sig och utifrån barns nyfikenhet kan förskollärare antingen skapa 
undervisningssituationer eller sträva efter att fånga upp nyfikenheten mer spontant när 
tillfälle ges. Det framgår också tydligt i samtalen med förskollärarna att barns 
nyfikenhet lockar till många spontana undervisningssituationer till exempel i skogen 
eller på förskolans gård. Där hittar de naturmaterial som pinnar att jämföra storleken 
med eller stenar de kan sortera efter både storlek, form och vikt. Några exempel på 
storlek och form kan läsas i utsagorna nedan. 
 
 

När jag är i skogen med de äldre barnen hittar barnen 
pinnar i olika storlekar och stenar (Förskollärare 1). 

 
När vi går ut i skogen så hittar barnen långa eller korta 
pinnar (Förskollärare 4). 
  

Förskollärare har möjlighet att utgå från barns aktiviteter och utifrån det material som 
barn har samlat in, rikta deras fokus mot det matematiska området mätning som 
exempelvis storlek och längd. Det framkom även i intervjuerna att de kunde använda 
skogen som lärmiljö och ge barn matematiska uppdrag som exempelvis att räkna hur 
många steg de tar från en plats till en annan och att barn söker efter olika former och 
färger i skogen vilket framgår av citatet nedan. 
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Dels så är det så här med att söka efter olika former och 
färger i skogen. Räkna antal steg man kan gå. Barnen 
hittar själva mycket att göra (Förskollärare 5). 
  

I den planerade undervisningen används både olika material som förskollärare gjort 
själva, eller annat färdigproducerat material. Leken är också flitigt förekommande. I 
leken får barn till exempel sortera olika djur som kan finnas på en bondgård utifrån 
storlek, färg, art, antal prickar med mera. En vanligt förekommande lek är också en lek 
som går ut på att de använder sig själva för att öva på begreppen längd, antal, 
turordning och geometriska former. Med geometriska former menar förskollärarna att 
barn får träna på att till exempel göra en kvadrat eller en triangel. Vattenlek är något 
som gärna används tillsammans med yngre barn. I vattenleken får de lära sig om volym 
på ett konkret sätt genom att mäta volym både med olika måttsatser eller utan. Om barn 
inte har tillgång till olika måttsatser kan de lära sig att mäta volym genom att uppskatta 
hur mycket vatten det finns i till exempel en hink med hjälp av sina egna referensramar 
och sina förkunskaper av volym med olika hjälpmedel. Ett exempel som ges är att barn 
med hjälp av en liten hink med vatten kan jämföra hur många små hinkar som får plats i 
en stor hink. Barn får då möjligheten att träna på volym. Hur många små hinkar barnet 
får i en stor hink är ett annat exempel på hur barn kan få utveckla sin volymkunskap. 
Förskollärare använder således vattenlek för att erhålla kunskap om barns erfarenheter 
av volym som i sin tur ger dem möjlighet att utmana barn att lära sig mer om det 
matematiska området. En annan ofta planerad aktivitet är att använda samlingen som ett 
tillfälle att undervisa om exempelvis området taluppfattning, där barn ges möjlighet att 
räkna. I utsagorna nedan ses exempel på taluppfattning.  
 

Räknar hur många barn som är här och hur många som är 
hemma (Förskollärare 1).   
  
I samlingen så får ett barn vara med och räkna hur många 
som är här och hur många som är hemma  
(Förskollärare 4). 

 
Barn behöver upptäcka och använda matematik i vardagen och på så sätt blir matematik 
mer tillgänglig för dem. Ett sätt att synliggöra matematik i vardagen är att avdramatisera 
den och att prata matematik med barn när situationen uppstår. Några förskollärare 
menar att de kan låta barn vara de som driver samtalet om matematiska begrepp med 
hjälp av sin nyfikenhet med förskollärare som handledare. Barn ges då möjlighet att 
förklara och argumentera vilket är ett led i deras matematiska utveckling. De 
matematiska begreppen måste kännas naturliga för barn och de behöver lära sig att 
matematik finns överallt. Förskollärare behöver göra matematik i olika vardagliga 
aktiviteter synlig men förutom sådana aktiviteter har de även material som kan 
synliggöra olika matematiska områden. Det kan ske genom konstruktionsmaterial, spel 
eller montessorimaterial. I utsagan nedan framgår det att i en montessoriförskola finns 
det konkret färdigutvecklat material utifrån montessoripedagogikens tankar. 
 

Jag har erfarenhet av att matematiken "finns överallt" och 
att det är lärarens uppgift att synliggöra den. När jag 
började på montessori tyckte jag att det var fantastiskt 
(tycker fortfarande) att det finns material som stimulerar 
barns nyfikenhet, utforskande och har ett tydligt syfte 
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kring vilka matematiska förmågor barn kan utmanas i, 
med de specifika materialen (Förskollärare 3). 

 
I samband med en intervju av en förskollärare på Montessoriförskolan gjordes en 
rundvandring. Det material som finns är tillgängligt i barnhöjd, vilket gör att barn har 
möjlighet att hämta det material som de vill arbeta med utan att de behöver be någon 
pedagog om hjälp. Under samtalet ger förskolläraren sin syn på pedagogiken i 
Montessori. Om ett barn inte sitter vid ett bord, finns det mattor som barnet själva kan 
hämta och sätta sig på för att arbeta med det material som barnet hämtat. En annan 
viktig pelare i montessoriförskolan är att barn använder det material som är anpassat för 
just den nivå barnet befinner sig på. Det är barns intressen och egen vilja att lära sig 
som för dem framåt. Förskolläraren finns med och inspirerar och handleder dem. Själva 
tanken med montessoripedagogiken är att barn får träna på att vara självständiga och 
kunna hantera olika situationer, såsom att barn får lära sig att plocka undan efter sig. I 
intervjuerna med förskollärarna på Montessori frångås detta. Matematikmaterialet är 
överskådligt för barnen. Materialet har en bestämd plats i stationer så barnen kan både 
nå det material som de vill arbeta med, själva hämta och ställa tillbaka. Det medför att 
barnen kan välja material, men i en viss matematisk ordning, till exempel material för 
räkna och mäta. 
 
Det kan exemplifieras med följande utsagor: 
 

Det är ju när man jobbar på en montessoriförskola som 
pedagogiken blir så pass tydlig. I klassrummet så finns 
material för matematik. Det är så konkret på en 
montessoriförskola (Förskollärare 4). 

 
Jag möter all sorts matematik. Räkna, mäta, jämföra, 
uppskatta vikt, decimalsystemet, mönster och geometri 
(Förskollärare 3). 

 
Utsagan visar att förskollärarna i montessoriförskolan kan låta barn använda material i 
de olika stationerna inom exempelvis geometri och taluppfattningsområdet och därmed 
lära sig matematik inom dessa områden.  
 
Utmaningar och dilemman 
När det gäller att undervisa matematik anser några förskollärare i denna studie att det är 
lättare att ha matematikundervisning om det är något som barn tycker är intressant och 
vill utforska mer. Såsom att förskollärare kan skapa en undervisningssituation med djur 
om man ser att djuren intresserar barn. Här kan flera matematiska begrepp användas, 
såsom klassificering, antal. Några förskollärare nämner att de inte har några problem att 
fånga barns intresse för matematik. För om det är något roligt är det lättare att fånga 
intresset och uppmärksamma dem på något för vidare utveckling inom det matematiska 
området. Däremot är den upplevda tidsbristen en utmaning eftersom en förskollärare 
tycker att de inte får tid till att observera barn och deras utveckling inom matematik. Ett 
annat dilemma är att de inte hittar någon tid till att göra en bedömning av vilket material 
som kan stödja den matematiska utvecklingen. Två förskollärare i studien anser även att 
de har svårt att hitta tid till att planera matematikundervisning och reflektera med barn 
om det som görs i verksamheten.  
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Om man inte har tid att observera eller göra en 
förbedömning, är det svårt att utmana rätt. Så tiden är en 
svårighet (Förskollärare 3). 
  
Tid för planering och dokumentation (Förskollärare 5). 

 
En förskollärare framför att orsaken till den upplevda tidsbristen är att barngrupperna är 
för stora vilket gör att tiden till reflektion och planering blir mindre och mindre. I 
utsagan nedan framgår detta. 
 

Tid för planering och dokumentation handlar om de stora 
barngrupperna som gör det svårt att hitta tid 
(Förskollärare 5). 

 
Ett dilemma som tas upp i intervjuerna är att intresset att undervisa matematik kan vara 
personbundet. Är det någon förskollärare som brinner för matematik blir det lättare för 
den att fånga barns intressen än någon som tycker att matematik är ett svårt ämne att 
undervisa inom.  
 
Matematikinnehåll i undervisning  
Det matematikinnehåll förskollärare erbjuder barn i undervisningen handlar mycket om 
matematiska begrepp och de använder problemlösning som metod där barn får tillfälle 
att träna på sin reflektionsförmåga med förskollärare och sina kamrater i förskolan. 
Genom att barn får tillfällen att träna sin reflektionsförmåga får de möjligheten att 
utveckla olika sätt att formulera något och de ges möjlighet att förklara hur de tänker. 
Det i sin tur gör att förskollärare i reflekterande samtal med barn kan ge dem möjlighet 
att utveckla sin förståelse och argumentationsförmåga. Barn får även träna på sin 
förmåga att lösa problem och ställa hypoteser och få lösa dem med hjälp av sina 
kamrater. Förskollärarna nämner även hur viktigt det är att barn får reflektera över olika 
begrepp som de fått lära sig och att det är viktigt att barn fortsatt blir intresserade vilket 
framkom i en av intervjuerna.  
 

Reflektionsförmågan hos barn utvecklas 
(Förskollärare 2). 

 
Även fast förskollärarna nämner olika matematiska begrepp och arbetssätt, kan man se 
att det finns samma tanke: Att barn ska kunna förstå matematik och tycka att det är 
roligt och vilja lära sig mer inom olika matematiska områden. Oavsett var barn ligger i 
sin matematiska utveckling, har de rätt till samma möjligheter att lära sig matematik. 
Det är upp till förskollärare att se till att barn får möjligheten att utforska matematik, 
och försöka se till att ha material som är intressanta, spännande och samtidigt 
utmanande för barn. Utsagan nedan visar ett exempel på hur en förskollärare klargör 
deras arbete med matematik.  
 

Utmana dem vidare nämner inte matematik för barnen. 
Hjälper att sätta ord på olika begrepp (Förskollärare 2). 
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Genom att barn får använda sig av att designa kan de göra olika mönster eller måla 
former, såsom trianglar, cirklar, kvadrater och rektanglar. När barn skapar kan de enligt 
förskollärarna använda olika former som exempelvis cirklar, trianglar och rektanglar när 
de ritar figurer som representerar sina familjer. Ett annat exempel på matematiskt 
innehåll är när förskollärare använder frukt som material för att samtala om och 
synliggöra antal, helhet och delar vilket utsagan nedan visar. 
 

Antal, volym, former och att jag använder mig av frukt. 
Genom att jag delar frukten i tredjedelar, halvor eller 
fjärdedelar och benämner de för barn (Förskollärare 1). 

 
När förskollärare låter barn använda sig av våg kan de med hjälp av vågen avgöra om 
något är lätt eller tungt. I skogen kan förskollärare och barn öva på begreppet vikt 
genom att barn använder sina händer som våg och till exempel avgör vilken sten som är 
tyngst och vilken sten som är lättast. Då flera av förskollärarna nämner att de är ute i 
skogen, så tolkas deras intervjuer utefter att det finns mycket matematik i skogen och 
detta bara är en bråkdel av vad som kan göras till en matematikundervisning. 
 
När barn ska jämföra längd får de använda sig av mätinstrument, men det betyder inte 
att barn måste ha tillgång till en linjal, utan att barn kan ta hjälp av vardagliga material, 
såsom pinnar och snören. Det är vardagliga material som barn kan hitta ute på gården 
eller inne. Med dessa material kan barn få möjligheten att träna på sin 
uteslutningsförmåga och urskilja olika längder. Enligt utsagan nedan finns det även 
andra sätt att jämföra längd. 

 
Med de äldre barnen kan man be dem att ställa sig på led 
efter längd och ber om hjälp av en kompis för att utesluta 
vem som ska stå vart. Om man har svårt att urskilja 
längden på en kompis (Förskollärare 1).  

 
Med hjälp av en tärning kan barn lära sig olika geometriska former och färger genom att 
de slår på tärningen och de följer tärningens anvisning i form av en geometrisk form, se 
utsagan nedan. Förskollärarna nämner även att de kan tillverka former och lägga på 
golvet så att barn ges möjlighet att urskilja olika former utifrån formbilderna. 
 
                               Vi arbetar mycket med former med de äldre barnen 

genom att barnen får slå en tärning och tärningen 
exempelvis visar att barnen ska ställa sig på en gul 
triangel (Förskollärare 5). 

 
De olika formerna som barn kan hoppa på eller gå på kan göras genom att förskollärare 
låter barn skapa trianglar, cirklar, kvadrater, rektanglar och har man med lite äldre barn 
kan man även låta barn göra hexagoner att hoppa på eller gå på.  
 
Förskollärarna som arbetar på en montessoriförskola använder sig av 
montessorimaterialet som finns till hands när de har matematikundervisning för både 
yngre och för äldre barn. Den matematiska aktiviteten kan vara allt från att barn staplar 
olika former på varandra och bygger torn av dem till att de ska passa in olika 
geometriska former i ett bestämt hål. De använder sig av olika formpussel som kan vara 
ett tillfälle för barn att använda sina kunskaper om former. Materialet lär dem att 
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urskilja trianglar, cirklar och kvadrater på rätt plats. Varefter varje barns utveckling går 
framåt ökar svårigheten med fler former som hexagoner eller stjärnor.  

 
Vad man börjar med? Man börjar med det mest konkreta 
och sedan mer mot det abstrakta ju äldre de blir. Alla barn 
ligger i olika faser (Förskollärare 4). 
 
Barnen möter platta former, 3d former, formpussel, 
storlek, vikt, räkna antal, koppla antal till siffror, ental, 
tiotal, hundratal och tusental (för de som kommit så långt 
och är intresserade, vi har ett par stycken i vår nuvarande 
grupp som arbetar med detta). Allt är i konkret material, 
vilket montessoripedagogiken bygger på  
(Förskollärare 3). 
 

Barnen lär sig att urskilja olika former, till exempel får de lära sig att en cylinder är en 
cylinder även om den är lång, kort, vid eller smal. Det finns även pussel med siffror på, 
där barn får träna på hur siffrorna ser ut och i vilken ordning de kommer i.  
 
Förskollärares arbete med läroplansmålen  
Förskollärarnas syn på den nya och den gamla läroplanen (Skolverket 2016, 2018) är att 
de uppfattar målen från Lpfö 18 är desamma som i Lpfö 16, om än i en mer förtydligad 
form och med andra formuleringar. Samt att det är tydligare vad barn ska ges möjlighet 
att lära sig och hur förskollärare ska arbeta för att ge barn möjligheten att utvecklas. Ett 
exempel på skillnaden i Lpfö 18 och Lpfö 16 är att i Lpfö 18 framgår det att ”förskolan 
ska ge barn förutsättningar att utvecklas” (s.12), i läroplanen från 2016 står det att 
”förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklas” (s.8). Ytterligare ett förtydligande är 
att de har lagt till att barn ska få möjlighet att träna på programmering i förskolan med 
hjälp av IT. En förskollärare anser att nu när läroplanen blivit reviderad känns det som 
att förskolan har fått en starkare koppling till skolan. Det förekommer att 
matematikmålen går in i verksamhetsmålen på förskolan, det vill säga matematikmålen 
är integrerade i de dagliga aktiviteterna. 

 
Jag anser att matematikmålen inte är så specificerade i 
läroplanen och att det är väldigt få matematikmål, men att 
matematikmålen går ihop med verksamhetsmålen som 
finns i verksamheten och att matematik kommer in i 
leken och i språket (Förskollärare 5).    

 
Läroplansmålen i förskolan som handlar om att barn ska får möjlighet att använda 
matematik för att lösa olika problem och reflektera över andras problemställningar är 
något som förskollärarna tänker på och ger barn möjlighet till. De nämner även att barn 
ska få möjlighet att få utveckla en förståelse för tid, rum och olika matematiska begrepp, 
såsom mängd, antal, mönster, ordning och mätning.  
 
I den dagliga verksamheten används läroplansmålen som stöd även för att förklara 
bakgrunden till undervisningen, när förskollärare ska redovisa för andra förskolor eller 
rektorer vad verksamheten har åstadkommit under ett läsår. Det framkom även av 
intervjuerna att förskollärare använder läroplanen som ett skyddsnät, där de kan hänvisa 
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till läroplanen om någon vårdnadshavare ifrågasätter verksamheten. I förskolan får barn 
möjlighet att använda sig av sin skapade förmåga, leka, lära sig räkneramsor, använda 
olika regelspel exempelvis ”fia med knuff” eller memory. Det arbetas med alla 
matematikmål, även om förskollärare lägger upp undervisningen helt olika. Resultatet 
visar att förskollärare anser att det är mycket viktigt att alla barn får möjligheten till att 
uppnå alla mål i matematik vilket utsagan nedan ger exempel på. 
 

Jag använder läroplanen som ett material för mig som jag 
kan använda som ett skyddsnät om någon kommer och 
ifrågasätter varför gör ni det här? Vad lär sig barnen av 
att sitta och rita på dagarna? (Förskollärare 1) 

 
Förskollärarna arbetar med läroplanen och kan även utforma sin undervisning utefter 
mål som de har tagit fram tillsammans med barn och de försöker att se till att det som 
barn är intresserade av blir till något som man arbetar med. Genom att inkludera barn i 
sin planering av matematikundervisning, med stöd av läroplanen, kan det bli lättare att 
få alla barn intresserade. Genom att arbeta med något som barn tycker är intressant, 
exempelvis när barn vill undersöka mer om vårt solsystem, kan förskollärare 
tillsammans med barn leta efter fakta i litteratur eller på internet som kan beröra 
solsystemet. I detta fall kan förskollärare förhålla sig till målen som berör rum, tid, 
form, mönster, antal och ordning bland annat genom att rikta fokus mot att planeter är 
cirkelformade och ser olika ut på ytan, men även att planeterna kommer i en specifik 
ordning. Följande utsaga visar att barn kan ha inflytande över syftet med 
undervisningen.  

 
Jag använder inte bara läroplanen under undervisningen 
utan att vi uppfyller målen och kan ta fram några mål 
tillsammans med barn (Förskollärare 2). 

 
Genom att förskollärare ser till varje barn och är medvetna om att alla barn utvecklas 
olika kan undervisningen utformas med stöd av läroplansmålen. Förskollärare förhåller 
sig till matematikmålen genom att de till exempel använder sig av rutinsituationer i 
undervisning. När barn ska lägga upp köttbullar kan förskollärare räkna med dem och 
kan möjliggöra att barn får en förståelse för antal. Det leder till att det blir en lärande 
situation med barn vid matbordet. För att barn ska utveckla förståelse om tid används 
klockan när förskollärare ser att barn är intresserade av att få veta hur mycket klockan är 
exempelvis när deras vårdnadshavare ska hämta dem från förskolan. Det kan tolkas som 
att under en dag på förskolan, så berörs alla mål i läroplanen någon gång under dagen 
oavsett om det är matematikmålen eller andra mål.  

 
Undervisningen planeras utefter barnets utveckling och 
målen i läroplanen (Förskollärare 4). 

 
Det kan förekomma att förskollärare använder sig av läroplanen genom att de erbjuder 
material som stödjer de mål som finns i läroplanen. Ett exempel kommer från en 
montessoriförskola där materialet är utformat efter en viss matematisk grundstruktur 
och som kan användas för att stödja barns matematiska intresse i relation till de 
matematikmål som finns i läroplanen. Montessorimaterialet som utgör matematik i 
förskolan är baserat på att barn ska få en förståelse för tid, rum och matematiska 
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begrepp, såsom geometri, räkna, taluppfattning och förmågan att lösa olika 
problemlösningar som barn möter i förskolan. En förskollärare i denna studie ser 
förskolans matematik som ett steg mot den matematik barn kommer få möta och lära sig 
i skolan. Med andra ord ” Vi ska preppa dem för skolan”, säger hen om 
matematikundervisning i förskolan. 
 

Hela min praktik bygger på läroplanen och jag har den i 
ryggraden. Det blir spontan undervisning ofta, då vi tar 
tillvara på intresse och barnens förkunskaper. Planerad 
undervisning sker också. Jag dokumenterar observationer 
och planerar hur jag kan utmana barnet eller barnen som 
grupp vidare, utifrån det (Förskollärare 3).  

  
Förskollärare arbetar mycket med de olika begreppen som benämns i läroplanen och att 
benämna dessa begrepp tillsammans med barn för de ska utveckla sin förståelse. Att 
exempelvis känna igen och kunna vissa de geometriska former, såsom kvadrat, triangel, 
cirkel eller cylinder är några exempel på begreppsuppfattning inom matematik. 
 
Metoder i matematikundervisning 
Olika metoder används beroende på vad deras syfte är och vilka mål förskollärare har 
med undervisningen. Några metoder är rytm, musik, drama och lek. Tillsammans 
med rytm och musik används olika sånger och/eller olika instrument. Med både sången 
och instrumenten kan de räkna takten och utföra olika rörelser som antingen är 
förbestämda eller spontana. 
 
När förskollärare använder drama sker det antingen efter ett förbestämt manus eller mer 
spontant utifrån barns egen fantasi. Här är även lek ett vanligt förekommande inslag i 
form av barn själva kommer på olika rollspel om till exempel en familjesituation eller 
om något de sett på TV. Den matematiska kopplingen som finns till drama och lek är att 
barn får möjligheten att med hjälp av drama eller lek exempelvis visa hur många de är i 
deras familjer vilket får en koppling till antal. 
 
Färg och material används som metod på det viset att barn får använda sin kreativitet 
med hjälp av färger, bildmaterial och annat konkret material som förskollärare har 
förberett. Förskollärare anser att genom att använda olika färger och material tydliggörs 
matematikbegreppen på ett bra sätt så att barn lättare förstår dem. Genom att barn 
använder sig av färg kan former synliggöras när de fyller i olika geometriska former 
eller målar olika geometriska former i förbestämda färger eller enligt eget huvud.  
 

I skapade använder jag gärna färger och former och att 
det finns färdiga. Det är mest för att prata om färger och 
former. Har aldrig tänkt att ”så ska de bli” utan att det blir 
som det blir. Jag tar fram material och så får barnen välja 
vad de vill göra och jag ser vad som händer med 
materialet som jag tagit fram (Förskollärare 5). 

 
En förskollärare i denna studie anger att det är lättare att se färger och former inne än 
ute på grund av att inne finns det mer material som stöder arbetet mot matematikmålen.  
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Inne finns det väldigt mycket mer material som är format 
efter matematiken (Förskollärare 5). 

 
Genom att förskollärare använder sig av olika former för att träna på geometriska 
former. Så kan de göra det mer spännande genom att sätta på musik och sjunga om 
dessa former och då används musik som ett stöd för barns fokusering mot de 
matematiska innehållet.  
 
Vid utevistelser används skogen och förskolans gård som undervisningsplats. När de är 
inne bedrivs matematikundervisning på golvet eller vid bord. Matematikundervisning 
kan med andra ord bedrivas oavsett var man befinner sig. Förskollärare har olika 
metoder när de undervisar matematik i olika åldrar. För yngre barn används lek och 
skapande aktiviteter. När förskollärare använder leken för att arbeta mot matematik i 
förskolan kan det vara så att de leker med material som de har hittat i skogen, 
exempelvis pinnar. De använder sig av pinnar för att jämföra storlek, tjocklek och längd 
på pinnarna. Med hjälp av olika slags leksaksdjur kan de kategorisera dem i olika 
grupper beroende på om djuren har prickar, mönster, vilken art de är eller vilken storlek 
djuren har.  
 

Ta till vara på det som barnen är intresserad av och 
spinner vidare på det (Förskollärare 1). 

 
En metod som används är åldersintegrering och att man inte delar in barn i grupp, utan 
att personalen anpassar undervisningen efter varje enskilt barn. Det gör att det går bra 
att blanda treåringarna, fyraåringar och femåringar i samma grupp i undervisningen. 
Gör man på detta sätt lär barn av varandra och får pröva på olika sätt att lösa ett problem 
med hjälp av sina kamrater.  
 

Åldersintegrering. Man delar inte in barnen, utan att vi 
anpassar oss efter barnens ålder (Förskollärare 4). 

 
Barn får sitta med barn som är äldre eller yngre för då finns det möjlighet att de lär av 
varandra. En av förskollärares viktigaste uppgifter är att utmana barn, så de kommer 
vidare i sin utveckling. 
 
Ytterligare metod som används är att lyssna på det barn uttrycker för att försöka få syn 
på det som intresserar barnen. 
 

Lyssna in barnen och deras intresse (Förskollärare 5). 
 
Enstaka förskollärare använder sig av klassrumsundervisning som metod i 
matematikundervisningen. Med klassrumsundervisning menas att hela barngruppen är 
samlad i ett rum, men kan arbeta i mindre grupperingar med olika material som är 
organiserat i olika stationer och förskollärare observerar varje barns erfarenheter genom 
att de tänker på hur barnen hanterar material och vilka utmaningar som behövs.  
 

Klassrumsundervisning är den metoden som jag använder 
mig av. Det är viktigt att observera varje barns 
utveckling. Jag anser att Montessori är en metod som vi 
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utgår ifrån. Planera teman är en viktig del också för att få 
in matematiska begrepp (Förskollärare 4). 

 
Jag tycker metoden är bra för att vidareutveckla min 
undervisning även för att få syn på vad barn kan och hur 
jag kan utmana dem vidare (Förskollärare 3). 

 
Även fast förskollärare har olika metoder för att synliggöra ett innehåll och utforma bra 
matematikundervisning nämns leken som en viktig faktor för barns utveckling och 
viljan att lära sig matematik. Genom leken används matematik på många olika sätt och 
det inspirerar barns nyfikenhet att lära sig matematik. 
 
Sammanfattning 
I resultatet framkom det att förskollärare arbetar med matematik på olika sätt och har 
olika metoder för att utföra matematikundervisning. Det omfattar även läroplansmålen 
avseende matematik som syns tydligt i verksamheten och att förskollärare arbetar mot 
målen och använder sig av matematiska begrepp med barnen. Förskollärare ser även till 
att när de planerar sin verksamhet så har de läroplanen med sig och bjuder in barnen till 
att i vissa fall vara med och välja vilka mål som ska arbetas med under dagen eller 
terminen. Förskollärare använder sig av olika metoder i sin undervisning och några av 
dessa metoder är att arbeta med problemlösningar, att lyssna på barn och fånga deras 
intresse, att använda musik och drama för att fånga intresset för ett specifikt innehåll 
och klassrumsundervisning. De didaktiska valen som en förskollärare gör är att i den 
spontana matematikundervisningen observera vad barn gör och lyssna på dem och i 
undervisningen utgå ifrån vad som intresserar barnen. Det framkommer i resultatet att 
några förskollärare anser att de har svårt att utföra matematik med barnen för att de 
själva anser att de har svårt att fånga barn om det inte är något som intresserar dem. 
Genom att förskollärare uppmärksammar vad som är intressant för barn blir det lättare 
att utföra matematikundervisning med dem och förskollärare försöker anpassa 
undervisningen efter varje barns utveckling. Barn har olika erfarenheter och lär i olika 
takt och förskollärare måste ha det i åtanke när de ska bedriva matematikundervisning 
med barn i förskolan.   
 

Diskussion 
Inledningsvis kommer jag att utvärdera och diskutera min valda metod. Utifrån mitt 
syfte och frågeställningar valde jag att intervjua förskollärare för att få deras syn på 
matematikundervisning och hur de arbetar mot läroplansmålen som handlar om 
matematik. 
 
Metoddiskussion 
Anledningen till varför jag valde att intervjua förskollärarna är att genom intervjuer kan 
deltagarnas uppfattningar av sitt arbete bidra till kunskap om matematikundervisning i 
förskolan och vilka didaktiska val förskollärare gör. För att få ett målinriktat urval om 
hur förskolan handskas och utför matematikundervisning, valde jag att enbart intervjua 
förskollärare för att få deras syn på innehåll, mål och metoder i undervisning.  
  
Jag ansåg att intervju är en bra metod för att få en tydligare uppfattning av hur 
matematikundervisning kan utformas i förskolan och vilka didaktiska val som görs. Jag 
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valde att utföra en studie med kvalitativ ansats med semistrukturerade intervjuer. Med 
semistrukturerade intervjuer menas att jag utformade en intervjuguide med olika teman 
som intervjun skulle utgå ifrån (Bryman, 2018). Denna metod är ett bra sätt att få 
möjlighet att ställa eventuella följdfrågor. Eftersom jag är oerfaren att intervjua hade 
fler följdfrågor kunnat ställas och då hade kanske intervjumaterialet blivit rikare under 
temat metoder i matematikundervisning. Jag valde även att använda mig av 
ljudinspelning för att kunna lyssna på intervjuerna flera gånger. Bjørndal (2005) skriver 
att med hjälp av ljudinspelningar får man möjlighet att kunna spola tillbaka och lyssna 
på samma sak flera gånger. När jag skrev intervjufrågorna baserades frågorna på fem 
olika teman bakgrundsinformation, matematik i förskolan, matematikundervisning i 
förskolan, läroplansmål i matematik och metoder i matematikundervisning för att få en 
struktur på frågorna. Nu i efterhand skulle jag nog kunna haft fler frågor under temat 
metoder i matematikundervisning för att få ett tydligare svar av förskolläraren och ställt 
fler följdfrågor för att få ett rikare material. 
 
Hade jag valt en annan metod, som exempelvis enkäter, hade jag nog fått ett annat 
resultat än det som jag fick nu. Jag hade även kunnat nå ut till fler förskollärare och fått 
ett bredare material. Genom att en enkät kan ge mer begränsande svar beroende på hur 
man utformat enkäten kan det ha blivit lättare att analysera de svar som kom in. Det 
finns både för- och nackdelar med att använda sig av enkäter som metod. En fördel är 
att svaren kan bli många så att det blir ett stort datamaterial som kan ge en tydlig bild av 
matematikundervisning i förskolan. Nackdelen med enkäter är att man inte kan ställa 
följdfrågor och att svaren från en enkät kan bli missvisande beroende på hur 
förskolläraren förstått frågan som ställs. Bryman (2018) skriver om enkäter att det inte 
finns någon intervjuare som kan hjälpa och besvara respondenternas funderingar kring 
frågorna som ställs eller om respondenterna inte förstår frågan. Gör man en intervju kan 
förskolläraren fråga om något är oklart och få det förtydligat. En förskollärare förstod 
inte vad jag ville få ut av frågan, så jag fick då omformulera frågan under intervjun.   
  
När jag kom till analysarbetet lyssnade jag igenom mitt material flera gånger och skrev 
ner förskollärarnas svar i ett dokument för att sedan lättare kunna gå tillbaka om jag 
behöver läsa de svar som jag fick. Jag lyssnade även igenom intervjuerna vid fler 
tillfällen efter att jag skrivit ner deras svar i ett dokument, för att få med allt som ansågs 
vara intressant för att få till ett bra resultat. Detta sätt var, för mig, både lätt och svårt. 
Jag upptäckte i efterhand att allt som sades under intervjuerna inte kom med i texten. 
Vilket ledde till att jag även fick komplettera med att återigen lyssna på intervjuerna och 
skriva ner om det fanns något som jag visste fanns med i intervjun men inte i 
dokumentet. Det som jag kunde ha tänkt på var att hitta en ljudinspelningsapp som även 
skriver ner det som sades under intervjun för att få med precis allt som sades. 
 
Resultatdiskussion 
Nedan kommer jag att diskutera resultatet i relation till mitt tolkningverktyg 
förskollärares didaktiska överväganden i matematikundervisning och Bishops (1988) 
matematiska aktiviteter  
 
Matematikundervisning i förskolan 
Resultatet visar att matematikundervisning i förskolan sker på olika sätt. Förskollärare 
har både spontan undervisning och planerad undervisning. Oavsett om 
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matematikundervisningen sker spontant eller är planerad använder förskollärarna sig av 
matematikmålen i läroplanen. Wernberg (2018) skriver att det är förskollärarnas ansvar 
att se till att barn får möjligheten att utvecklas inom matematikmålen. Det finns olika 
sätt att utföra spontan undervisning på. Genom att förskollärare interagerar med barn 
under rutinsituationer ges barn möjlighet att utveckla förståelse för att räkna, antal, 
form. Ljungblad (2012) belyser att en medveten förskollärare har möjlighet att öka 
barns förutsättningar att bli medvetna om matematik i förskolan. För att förskolläraren 
ska kunna uppnå detta behöver de matematikkunskaper för att i undervisningen arbeta 
med barns matematiska förståelse. Men de behöver även hitta in till barns intressen och 
nyfikenhet för att ha en grund att stå på när de ska ha matematikundervisning med barn. 
Förskollärares medvetenhet inkluderar även att barn har olika erfarenheter och hur de 
kan utveckla det enskilda barnets nyfikenhet och deras vidare intresse för matematik.  
 
Det är viktigt att få barn intresserade av att lära sig och att man som förskollärare ger 
barn möjlighet att behålla sin nyfikenhet och lust att utforska. Genom att förskollärare 
har fångat barnens intresse och nyfikenhet kan de skapa undervisningssituationer utifrån 
det. Heiberg Solem och Lie Reikerås (2004) skriver att alla barn möter matematik i 
vardagen och att förskollärare behöver, dels vara medvetna om vilken matematik det 
kan vara, dels erhålla kunskap om barns olika erfarenheter och ge dem utmaningar i 
relation till de aktiviteter eller situationer som de deltar i. När förskolegruppen är ute i 
skogen kan förskollärare ge barn olika uppdrag för att rikta fokus mot olika 
matematiska områden som exempelvis räkna, jämföra och mäta samt lokalisera i 
undervisningen vilket framgår i intervjuerna av förskollärarna. 
 
I den planerade undervisningen använder sig studiens förskollärare antingen av färdigt 
material eller också material som de skapat tillsammans med barn. Lek kan vara en 
planerad undervisning genom att barn får utföra aktiviteter som har koppling till ett 
matematiskt innehåll exempelvis sortera olika djur som kan förekomma på en bondgård 
utefter storlek, färg, art och antal prickar. Resultatet visar även att i leken får barn 
möjlighet att utveckla sina matematikkunskaper om exempelvis längd, antal, turordning 
och geometriska former. Viss lek är planerad för att innehållet som är i fokus för 
undervisningen ska bli synligt för barnen. Om barn ska lösa problem som innehåller 
jämförelser av exempelvis längd, kan de använda sin kunskap om längd i jämförelse 
med sina kamrater vilket framgår i en av intervjuerna. Barn kan uppfatta mätning 
annorlunda när de använder sina kroppar som mätinstrument. Björklund och Palmér 
(2018) skriver att det kan förekomma att barn kan tycka det är svårare att direkt jämföra 
sina längder med kompisars men för andra barn så kan det vara lättare att mäta längden 
med hjälp av ett måttband. Författarna menar även att det är upp till förskollärare att 
möjliggöra en matematikundervisning med hjälp av att man tänker på att barn lär olika 
(Ibid).  
 
Det innebär i sin tur att genom att barn exempelvis får möta geometriska former tidigt i 
förskolan får barn möjlighet att reflektera över olika former, vad som förenar dem och 
vad som skiljer dem åt och använda korrekta begrepp som kvadrat, triangel, rektangel 
hexagoner, stjärnor och cylindrar. Barn kan säga att de har gjort en fyrkant och då bör 
förskollärarna nämna att begreppet är kvadrat. Vidare menar Björklund och Palmér 
(2018) att det är viktigt att man benämner vad som utmärker en kvadrat genom att 
förskollärarna riktar barns fokus mot formers egenskaper och att den har fyra hörn och 
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fyra lika långa sidor. Ett annat exempel kan vara om ett barn säger att den har gjort en 
trekant, bör förskolläraren säga att det korrekta begreppet är triangel. Även här är det 
viktigt att man benämner vad som utmärker en triangel, genom att förskollärarna talar 
om att den har tre hörn och tre sidor. Vallberg Roth (2016) skriver i sin rapport att 
förskollärare som undervisar i matematik ska uppmärksamma och stödja det som barn 
finner intressant. Förskollärare kan även bidra till att de utvecklar lärande genom att de 
riktar barns intresse mot något som barn inte tänker på. Man ska inte vara rädd för att 
använda sig av det matematiska språket när man pratar med barn. Det kan vara så att 
barn inte kopplar just då att en fyrkant egentligen heter kvadrat, men senare kan barnet 
använda rätt benämning till rätt geometrisk form. Wernberg (2017) skriver att den tidiga 
matematiken i förskolan behöver utvecklas så att den inte bara handlar om siffror och att 
barn får lära sig räkna, utan att matematik i förskolan i största möjliga utsträckning bör 
handla om matematiska begrepp och att barn lär genom leken. Det är också något som 
mitt resultat visar.  
 
Vattenlek som förekommer i förskolan är ett ypperligt tillfälle för barn att lära och 
utforska mer om volym med hjälp av måttsatser eller utan. Heiberg Solem och Lie 
Reikerås (2004) skriver att när barn får leka med vatten eller hinkar så ger det barn en 
tidig erfarenhet av rymdmått. Barn behöver inte ha tillgång till måttsatser utan att det 
finns mycket annat material som går att använda såsom hinkar, burkar, skedar, stenar, 
pinnar med mera. Med hjälp av hinkar kan barn träna på sin förmåga att ta reda på hur 
många små hinkar som får plats i en stor hink.  
 
Resultatet visar även att samling är en planerad aktivitet där antalsuppfattning dagligen 
är i fokus. Både förskollärare och barn medverkar i att räkna antal barn som är på 
förskolan och vilka som är hemma. Barn ges möjlighet att utforska siffror och räkna 
tillsammans. När barn utforskar och räknar kan förskollärare observera barns olika 
erfarenheter och därmed ge dem olika utmaningar. Pakarinena, Lerkkanen, Poikkeus, 
Siekkinen och Nurmi (2011) anser att när förskollärare planerar sin 
matematikundervisning ska de försöka ta hänsyn till att barn lär i olika takt för att 
utforma en bra undervisningssituation. 
 
För förskollärare som arbetar i montessoriförskola finns konkret, färdigutvecklat 
material utifrån montessoripedagogikens tankar. Materialet som barn får använda sig av 
är noga uttänkt med tanke på den matematik barn behöver lära sig enligt Montessori. 
Khachatryan (2015) belyser att montessoripedagogiken har unika faktorer som innebär 
att man observerar barns intresse av olika material i den anpassade miljön. Det 
didaktiska materialet som används inom montessoripedagogiken är utarbetat utefter 
barns intresse och barns utvecklingsfaser samt innehåller inbyggd variation. Signert 
(2012) skriver i sin avhandling att när barn prövar på materialen som finns till deras 
förfogan i montessoriförskolan. Annat än vad det var tänkt till har förskolläraren en stor 
möjlighet att gå vidare med det materialet och visa dem att materialet har inbyggd 
variation. Genom att visa hur barn ska använda materialet urskiljer de själva variationen 
vilket medför att deras förståelse fördjupas. Inom mer traditionell förskoleverksamhet 
behöver förskollärarna själva tänka ut vilket material som de kan erbjuda barn och 
använda variation för att visa på skillnader och likheter mellan exempelvis former i 
matematikundervisningen. Det finns färdigt material även inom dessa 
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förskoleverksamheter, men det används inte lika flitigt som materialet som 
montessoriförskolorna arbetar med.  
 
Matematikinnehåll i förskolan 
Den matematik som barn erbjuds i förskolan är baserad på de mål som skrivs fram i 
läroplanen inklusive begrepp inom matematik. När barn ges möjlighet att träna på detta 
kan det bidra till att barn utvecklar sin förmåga att argumentera och förklara och enligt 
Bishop (1988) är förklara en matematisk aktivitet. Det leder till att förskollärare bidrar 
till barns utveckling genom att utveckla deras argumentationsförmåga. Barn får 
ett ypperligt tillfälle att träna på att få lösa och argumentera över olika problemlösningar 
som de kan komma i kontakt med i verksamheten. Björklund och Palmér (2018) belyser 
att förskollärares roll i förskolan är att på bästa möjliga sätt utvidga barns erfarenheter 
av matematik, och att det är förskollärares uppgift att forma en miljö där barn blir 
erbjudna många olika möjligheter att utveckla sina matematikkunskaper.  
 
När förskollärarna i denna studie benämner de matematiska begreppen tillsammans med 
barn och reflekterar över begreppen ger de barn möjlighet att förstå begreppen och 
koppla begreppen till det de talar om till exempel geometriska former. Genom ett 
undervisningstillfälle med geometriska former kan det vara ett bra tillfälle att 
förskollärarna använder sig av den matematiska aktiviteten designa, i form av till 
exempel låta barnen få träna på de geometriska formerna med hjälp en tärning och 
former på golvet, som en förskollärare nämner i en intervju. Jonsson (2011) skriver i sin 
licentiatuppsats att didaktik kräver av förskollärare att de har en medvenhet om barns 
tidigare erfarenheter med utgångspunkt i de didaktiska frågorna varför ska barn få 
möjligheten att få kunskapen om geometriska former och hur förskolläraren kan göra 
för att få barn att förstå. Det kan uppnås genom att man tillsammans med barn ser till att 
tala om de matematiska aktiviteterna räkna och mäta. Det är upp till förskollärare att se 
till att barn får möjligheten att utforska matematik. Wernberg (2017) belyser att barn i 
förskolan ska få möjlighet att lära sig matematikinnehållet och att barn använder sig av 
leken för att lära sig. Förskollärare ska försöka se till att ha material som är intressant, 
spännande och utmanande för barn vilket också studiens resultat visade. 

Förskollärarna i studien erbjuder barn att skapa olika geometriska former och de former 
som ritas eller målas är trianglar, cirklar, kvadrater och rektanglar. Förskollärare kan 
även använda sig av frukter för att undervisa barn i hur en tredjedel av ett äpple ser ut, 
en fjärdedel av ett päron och hur en halv banan ser ut vilket även Helenius, Johansson, 
Lange, Meaney och Wernberg (2016) skriver i relation till Bishops matematiska 
aktivitet räkna.  

Resultatet visar även att förskollärarna ger barn möjligheter att utforska tyngd och längd 
när de jämför olika material och den matematiska aktiviteten som används då är 
mätning (Bishop, 1988). Heiberg Solem och Lie Reikerås (2004) menar att förskollärare 
kan ta till vara på situationer där man ser att barn har behovet att jämföra och mäta olika 
saker och ge dem stöd i det. Författarna menar även att förskollärare kan delta i 
situationer där barn kan behöva veta hur långt eller tungt något är och att barn får 
möjligheten att upptäcka och använda sig av olika mätredskap (Ibid).  



 

23 
 

Barn ska även få möjlighet att utforska matematik i sammanhang där matematik sker 
och ett sådant sammanhang är lek. Ett annat matematikinnehåll som resultatet visar är 
klassificering och kategorisering. När barn sorterar exempelvis djur urskiljer de olika 
former, storlekar och grupperingar. Förskollärare kan även ge barn möjlighet att 
förklara deras tankar om varför de sorterat djuren som de gjort. Det sättet att arbeta på 
innefattar Bishops (1988) matematiska aktivitet förklara, och räkna. Heiberg Solem och 
Lie Reikerås (2004) belyser att en klassificering alltid innefattar ett val, men att det inte 
finns någon naturgiven lag som anger att vissa kriterier är bättre än andra och det 
innebär att, barn ska få möjlighet att utforska den klassificering som de själv anser 
passar deras sortering av och skapa egna kriterier (Ibid).  

Metoder i matematikundervisning  
Resultatet visar att några av de metoder som förskollärare använder sig av i 
matematikundervisning är musik/rytm, drama och lek. Genom drama övar barn på att 
förklara och diskutera. De skapar rollspel utifrån sina egna erfarenheter och intressen 
med förskollärare som handledare. När förskollärare utformar en 
matematikundervisning med hjälp av drama kan de göra en dramatisering på ett roligt 
och lärorikt sätt som visar barn vad de ska arbeta med härnäst, till exempel ett tema om 
siffror med hjälp av att designa (Bishop, 1988). Heggestad (2014) anser att förskollärare 
ska vara väl förberedda inom de tema som de dramatiserar, men att de även ska ta med 
barns idéer och låta deras idéer prägla deras arbete med matematik. När det gäller rytm 
och musik får barn möjlighet att öva på till exempel, de matematiska aktiviteterna antal 
och räkna (Bishop,1988) genom sånger, räkneramsor, spela på instrument eller dans. 
Heiberg Solem och Lie Reikerås (2004) beskriver att rolleken är en del av barns lek 
genom att rolleken alltid börjar med en handling, en ordningsföljd och ett logiskt 
samband. Rolleken kan utvecklas och förändras genom hela lekens gång. 
 
Med tanke på att förskollärare arbetar med olika åldrar måste de hitta metoder som 
fungerar för alla åldrar. Den metoden som det ses mest av i förskolan är leken. Lek är 
alltid viktigt att barn får uppleva där lek kan göras till matematikundervisning och fånga 
barns intresse för att vilja undersöka mer. Förskollärare använder sig av leken även när 
de är ute på gården med barn eller i skogen. När de är ute i skogen med barn kan lek 
vara ett sätt att utforska storleken på olika sorters stenar och jämföra dem, men även 
hitta och jämföra pinnar och göra en lek av det. I skogen kan förskollärare ge barn 
uppdrag som de ska utföra, vilket återigen leder dem in i leken. Genom att barn får 
använda sin fantasi blir leken en viktig del i barns utveckling. Heiberg Solem och Lie 
Reikerås (2004) menar även att leken kan bidra till barns fantasilekar då barn hittar på 
att en pinne är en orm eller att en sten är en hund. De anser även att barn leker olika 
beroende på ålder och hur långt de har kommit i sin utveckling. Genom att barn 
använder sig av lek i sin vardag och på förskolan används Bishops (1988) matematiska 
aktivitet att leka.  
 
En annan metod som nämns är åldersintegrering. Dahlgren, Gustafsson, Mellgren och 
Olsson (2013) skriver att åldersintegrering har blivit en central faktor när det gäller hur 
lärandeaktiviteter har sin utgångspunkt i barn och deras individuella utveckling oavsett 
om de befinner sig i förskolan eller i förskoleklassen. Åldersintegrering innebär att man 
inte delar upp barnen i grupper utifrån deras ålder utan att man gör grupperingar med en 
blandning av åldrarna. Genom att förskollärare använder sig av ålderintegrering i sin 
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planering inom matematikundervisning ger de barn möjlighet att använda sig av andra 
för att lösa problem och att barn lär mer av att få vara med de barn som är äldre än de 
själva. Att istället ha åldershomogena grupper kan å andra sidan innebära att 
förskollärare har lättare att planera för undervisningssituationer (Ibid). Oavsett om 
förskollärare använder åldersblandade grupper eller har grupper med barn i samma ålder 
så kan förskollärare utforma en matematikundervisning genom att de använder sig av de 
didaktiska valen. Vem, undervisningen ska utföras för och barns egna erfarenheter och 
hur undervisningen ska utföras för att barn ska förstå det som förskollärare vill att barn 
ska lära sig. Barow (2013) skriver att i undervisningen i förskolan ska det tas hänsyn till 
att barn har olika förutsättningar, olika sätt att lära sig på och olika intressen.  
 
Förskollärares arbete med läroplansmålen  
Resultatet visar att läroplansmålen i matematik genomsyrar den verksamhetsplanering 
som de deltagande förskollärarna har. I Lpfö18 (Skolverket, 2018) skrivs det att 
förskollärare ska ha ansvaret för det pedagogiska innehållet och ha ett målinriktat 
arbetssätt som stödjer barns utveckling och lärande. Det som har påverkat förskolan är 
att det syns tydligt vad förskollärare ska göra för att ge barn möjligheten att få en 
förståelse för matematik och vad som ingår i matematikundervisningen. Skolverket 
(2018) skriver också att förskollärare har det största ansvaret för att undervisningen i 
förskolan blir pedagogisk men att de har möjligheten att delegera viss undervisning till 
arbetslaget. Det har även blivit en förändring av hur de har skrivit målen i läroplanen. 
Förskollärarna i studien anser att målen har blivit tydligare för all personal som arbetar i 
förskolan. De skillnader i läroplanen för förskolan (Skolverket, 2016) till läroplanen för 
förskolan (Skolverket, 2018) är att de har ändrat hur de skriver att förskolan ska sträva 
till att förskolan ska ge barn förutsättningar. 
 
Det diskuteras även att läroplanen i förskolan kan användas som ett stöd för 
förskollärare att använda sig av om vårdnadshavare eller någon annan person kommer 
och ifrågasätter varför de utformar matematikundervisningen på det sättet. I resultatet 
säger en förskollärare att hen använder sig av läroplanen som ett skyddsnät. 
Förskollärare kan med hjälp av läroplanen hitta stöd i de didaktiska frågeställningarna 
vad, varför, hur, vem, när och var. Barow (2013) skriver att didaktikens huvudfrågor är 
vad ska läras ut? varför ska det läras ut? och hur ska det läras ut? Men även de andra 
didaktiska frågorna är viktiga att ha med när undervisning planeras eller när de har 
spontan undervisning. Förskollärare hittar även stöd från läroplanen inom Bishops 
(1988) matematiska aktiviteter leka, förklara, mäta, lokalisera, räkna och designa. 
Helenius, Johansson, Lange, Meaney och Wernberg (2016) skriver att ”Enligt Alan 
Bishop utvecklar varje matematisk aktivitet sin egen form av språk” (s. 15). Författarna 
styrker uttalandet med att exempelvis mäta har olika begrepp för att beskriva längden på 
något (Ibid).  
 
För att återgå till hur förskollärarna i studien använder sig av läroplanen i sin 
undervisning så har de en stor möjlighet att låta barn få vara delaktiga i att arbeta med 
målen från läroplanen. Förskollärare kan använda sig av barns intressen för att hitta ett 
tema/projekt att arbeta med och på samma gång få in matematikmålen i deras 
tema/projekt. Emilson (2008) skriver i sin avhandling att barns delaktighet och 
inflytande kan vara beroende på förskollärares intresse att förstå ett barns perspektiv. 
Förskollärare kan med hjälp av målen utforma en matematikundervisning var de än 



 

25 
 

befinner sig. Det kan vara när de är ute i skogen med barngruppen, när de sitter vid 
matbordet, vid samlingen eller när barn vill veta när vårdnadshavare ska komma och 
hämta dem. De mål som beskrivs i läroplanen är att barn med förskollärares stöd och 
hjälp ska få möjligheten att utforska matematik genom problemlösningar och 
problemställningar och att barn även ska få möjlighet att få en förståelse för tid, rum och 
form, samt få en grundläggande förståelse för mängd, mönster, antal, ordning 
(Skolverket, 2018). 
 

Slutsats 
Syftet med detta arbete var att undersöka hur förskollärare arbetar och utformar 
matematikundervisning i förskolan, men även att undersöka hur de arbetar med 
läroplanen i verksamheten. Syftet var också att undersöka hur förskollärare använder sig 
av de didaktiska frågeställningarna vad, varför, hur, vem, när och var. Under studiens 
arbetsgång visade det sig att Bishops (1988) matematiska aktiviteter räkna, mäta, 
lokalisera, designa, leka och förklara tydligt syns i förskolan men att det inte är så 
påtagligt, varken för förskollärare eller barn, utan att det sker mer naturligt i 
verksamheten. 
 
Av resultatet framgår det att matematikundervisning sker på olika sätt och att 
förskollärare ser på matematikundervisning som något som är viktigt och de använder 
sig av olika metoder eller arbetssätt att bedriva matematikundervisning för barn. Det har 
även framkommit att läroplanen är något som det arbetas flitigt med och att 
förskollärare även försöker låta barn vara medverkande i vilka mål som det ska arbetas 
med utifrån deras intressen och de idéer som barnen kommer med. Resultatet visar även 
att den spontana undervisningen är ett sätt att undervisa barn i förskolan. Förskollärare 
belyser hur viktig leken är och att de använder barns lek för att synliggöra matematiska 
begrepp inom antal, lokalisering, geometriska former och tid.  

I alla intervjuer talade förskollärarna om hur viktigt det är att fånga nyfikenhet hos barn 
genom deras intressen. Det är viktigt för att barn ska tycka att de planerade aktiviteterna 
är intressanta och lärorika. Förskollärare bör vara lyhörda och lyssna på det barn 
uttrycker för att få kunskap om vad undervisningen behöver innehålla och vilka metoder 
som kan användas. Riddersporre (2017) skriver att så långt det är möjligt ska 
undervisningen i förskolan utgår från barns olika behov och intressen.  

Den slutsatsen som jag kom fram till är att även fast förskollärarna inte nämner Bishop 
(1988) matematiska aktiviteter eller de didaktiska frågeställningarna, genomsyrar de 
verksamheten och förskollärares arbete med matematik i förskolan. De arbetar mycket 
med läroplansmålen för att ge barn förutsättningar att lära sig och förstå matematik 
utefter deras intressen och behov  

Förslag på vidare forskning 
 
Jag har gjort en liten studie om hur förskollärare arbetar med matematikundervisning i 
förskolan. För att ytterligare fördjupa kunskapen om matematikundervisning i förskolan 
anser jag att det vore intressant att använda sig av enkät som metod för att få mer 
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material och fler svar. Genom en enkät kan man nå ut till fler förskollärare och få olika 
perspektiv och uppfattningar på matematikundervisning i förskolan. 
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Bilagor 
 
Bilaga 1 
 
Intervjufrågor  

 
Bakgrundsinformation 

1. Hur länge har du arbetat som förskollärare? 

2. Har du erfarenhet av att arbeta med barn 1–5 år? 

Matematik i förskolan 
 

1. Berätta om den matematik du som förskollärare möter i förskolan? Ge exempel 

2. Berätta om den matematik barn möter i förskolan? Ge exempel 

3. Vilka erfarenheter har du från matematik i förskolan?  

 
Matematikundervisning i förskolan 

 
1. Beskriv hur du utformar din matematikundervisning? Ge exempel på situationer 

från din verksamhet. 

2. Berätta om dina svårigheter eller dilemman med att undervisa matematik i 

förskola? 

 

Läroplansmål i matematik 
 

1. Hur arbetar du med matematikmålen i läroplanen? 

 
2. Hur använder du läroplanen i din planering av undervisning? 

 
3. Vilka skillnader uppfattar du avseende matematikmålen och undervisning i den 

nya läroplanen Lpfö18 i relation till den tidigare? 

 
4. På vilka sätt stödjer läroplanen dig i din undervisning? 
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Metoder i matematikundervisning 
 

1. Planerar du vilka metoder du ska använda när du undervisar matematik? 

 
2. När du planerar din undervisning i matematik, funderar du över vilka barn som 

undervisningssituationerna omfattar? 

 
3. Planerar du vilket material du ska använda i din undervisning? Ge exempel  

 
4. Brukar du planera var undervisningen ska äga rum?  

 
5. Vilka metoder använder du som förskollärare när du undervisar barn i ålder 1–3? 

 
6. Vilka metoder använder du när du undervisar barn i åldrar 4–5? 
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Bilaga 2 
 

Information och samtyckesblankett till anställda  
Jag heter Elin Karlsson och studerar inom förskollärarprogrammet, vid Högskolan i 
Gävle. Under Termin 7 HT19 skriver jag mitt examensarbete i didaktik. 
 
Syftet med undersökningen är att undersöka hur förskollärare undervisar matematik. 
Jag är även intresserad av att undersöka vilka metoder förskollärare använder i 
förskolans matematikundervisning. För att närma mig detta vill jag gärna intervjua 
några förskollärare på er förskola. Varje intervju tar ca 30 minuter. För att underlätta 
för er så avser jag att skicka ut intervjufrågorna i förväg så ni har tid att förbereda er. 
Om det passar för er förskollärare, vill jag genomföra intervjuer under onsdagen den 
16 oktober. 
  
Undersökningen kommer att avrapporteras som ett examensarbete.  
 
Förskolans namn och alla deltagande anställda kommer att avidentifieras (i både 
eventuella bilder och i text) i det slutgiltiga arbetet. Allt insamlat material förvaras så 
att ingen obehörig får tillgång till det. När examensarbetet har examinerats kommer 
det sparas i högskolebibliotekets databas DIVA. 
 
Medverkan i undersökningen Matematikundervisning i förskolan är helt frivillig och 
du kan när som helst avbryta deltagandet. Detta samtycke ger, efter ditt medgivande 
mig som studenttillstånd att intervjua dig och spela in intervjuerna. Jag står till 
förfogande för att svara på frågor under onsdagen den 16 oktober. 
 
Enligt EU:s dataskyddsförordning har du rätt att kostnadsfritt ta del av insamlade 
uppgifter och vid behov få eventuella fel rättade eller att hanteringen av 
personuppgifter begränsas. Kontaktperson är min handledare (kontaktuppgifter 
nedan), som också tar emot eventuella klagomål på hanteringen av personuppgifter.  
 
Jag är tacksam för svar senast 10 oktober via mail 
 
Med vänlig hälsning 
 
Elin Karlsson 
 
E-post: XXXX@hotmail.com  
Tel: XXXX 
 
Kontaktperson Högskolan i Gävle:  
Handledare: Kerstin Bäckman 
E-post: XXXX  
Tel:  XXXX 
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Samtycke 
 
Medverkan i undersökningen Matematikundervisning i förskolan är helt frivillig och 
du kan när som helst avbryta deltagandet. Detta samtycke ger, efter ditt medgivande 
mig som studenttillstånd att intervjua dig och spela in intervjuerna. Jag står till 
förfogande för att svara på frågor under torsdagen den 3 oktober?  
 
 

 Ja, jag ger samtycke till att delta och bli intervjuad. 
 
 
 
 
 
Datum och plats:…………………… 
 
 
 
 
 
 
 
 
…………………………........................  
Underskrift   
 
 
………………………………………...     
Namnförtydligande      
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Bilaga 3 
Frågeformulär  

Bakgrundsinformation 

3. Hur länge har du arbetat som förskollärare? 
      
 

4. Har du erfarenhet av att arbeta med barn 1–5 år? 
      

Matematik i förskolan 
4. Berätta om den matematik du som förskollärare möter i förskolan? Ge exempel 

      

5. Berätta om den matematik barn möter i förskolan? Ge exempel 

      

6. Vilka erfarenheter har du från matematik i förskolan?  

      

7. Har du matematik i din utbildning? 

      

 

Matematikundervisning i förskolan 
3. Beskriv hur du utformar din matematikundervisning? Ge exempel på situationer 

från din verksamhet. 

      

4. Berätta om dina svårigheter eller dilemman med att undervisa matematik i 

förskola? 

      

 
Läroplansmål i matematik 

 
5. Hur arbetar du med matematikmålen i läroplanen? 

      
6. Finns det mål i läroplanen som du inte använder? I så fall, varför? 

      
7. Hur använder du läroplanen i din planering av undervisning? 
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8. Vilka skillnader uppfattar du avseende matematikmålen och undervisning i den 
nya läroplanen Lpfö18 i relation till den tidigare? 
      

 
 

Metoder i matematikundervisning 
1. Planerar du vilka metoder du ska använda när du undervisar matematik? 

 Ja   Nej 
 
Om ja: Ge exempel på olika metoder som du planerar för?  
      
 
Om nej, Varför använder du dig inte av metoder när du undervisar matematik? 
      

 
2. När du planerar din undervisning i matematik, funderar du över vilka barn som 

undervisningssituationerna omfattar? 
 Ja   Nej 

 
Om ja: Ge exempel på hur du brukar resonera  
      
 
Om nej: Hur vet du vad du ska göra för att de barnen ska lära sig? 
      
 

3. Planerar du vilket material du ska använda i din undervisning? Ge exempel  
      

 
4. Var brukar du vara med barngruppen om du bedriver matematikundervisning 

ute? 
      
 

5. Var brukar du vara med barngruppen om du bedriver matematikundervisning 
inne? 
      
 

6. Vilka metoder använder du som förskollärare när du undervisar barn i ålder 1–3? 
      

 
7. Vilka metoder använder du när du undervisar barn i åldrar 4–5?  

                  
 


