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Abstract 
Syftet med denna studie var att undersöka hur förskollärare synliggör sitt arbete med 

matematik i förskolans verksamhet. Frågeställningarna i denna studie besvarar 

förskollärarna hur de synliggöra matematiken för barnen i förskolan. Studien bygger på 

tidigare forskning och kvalitativ metod i form med insamlat data från aktiva 

förskollärare. Utgångspunkten är Vygotskijs teori och det insamlade materialet har 

analyserats utifrån teorin det sociokulturella perspektivet. Detta perspektivet är vald för 

att få en förståelse för hur förskollärarna arbetar med matematiken. Resultatet i studien 

visar att de kompetenta förskollärarna använder matematiken i planerande och 

oplanerade aktiviteter för barnen. Resultatet påvisar även att det är förskollärarnas 

ansvar att väcka en nyfikenhet hos barnen för att göra matematiken spännande och 

lustfylld. 
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1.Inledning 
”Skolverket (2018 s. 7) belyser att förskolan har som uppdrag att lägga grunden till 

ett livslångt lärande. Förskolan ska även stimulera varje barns utveckling och 

lärande, samt ge barnen en miljö som lockar till lek och aktivitet och förskolan ska 

ge inspiration till att barnen vill utforska världen”. 

 

Förskolan i Sverige har inte bara ett omvårdande uppdrag, utan även ett pedagogiskt 

uppdrag; förskolan ska lägga grunden till ett livslångt lärande för barnen. Detta 

uppdrag, och att samspel mellan barn och mellan barn – vuxna har stor betydelse för 

barnens utveckling och lärande belyser Skolverket (2018). 

 

Matematik handlar om mycket mer än att bara räkna enligt Bishop (1991) och utifrån 

detta har jag fördjupat mig i att studera hur andra kompetenta förskollärare ser på 

matematiken inom förskolans verksamhet och hur detta synliggörs för barnen. Att tala 

matematiskt med barnen är roligt, det blir till ett stimulerande språk med barnen, deras 

tankar blir rikare, matematikens språk och begrepp blir korrekt och naturligt i barnens 

vardag. Barnen är kreativa kunskapssökande individer som skapar egna strategier för 

hur de ska lösa problem belyser Reis (2012). Författaren menar att vikten av att kunna 

använda sig utav matematiskt språk med barnen i de flesta vardagliga situationer på 

förskolan och kunna använda sig utav korrekt matematiska begrepp gör att barnen 

utvidgar sin matematiska förståelse. Genom att barnen samtalar med varandra och 

tillsammans med andra vuxna utvecklar de sitt logiska tänkande; de får resonera, 

fantisera och förklara för varandra. Från Skolverket (1998, rev 2018) beskrivs 

matematikdelen för förskolan väldigt kortfattat och endast tre korta punkter 

sammanfattar hur förskolan ska utveckla barnens förmågor inom matematiken. 

 

När våra kompetenta förskollärare ska upptäcka barnens matematiska förmåga behöver 

förskollärarna se och känna igen matematiken med andra kontexter än med 

multiplikationstabellen. Detta eftersom matematiken finns runt om oss alla i vardagliga 

situationer, belyser Heiberg Solem och Lie Reikerås (2004). Detta belyser även 

Clements, Duncan, Nguyen, Sarama, Spitler, Watts och Wolfe Indiana (2015)  i sin 

undersökning att matematikundervisning från förskolan i en tidig barndom redan från 

förskolan, har en stor betydelse för elevernas framgång när de ska börja i skolan. Enligt 

Skolverket (2018) är förskollärarens mål att arbeta utifrån förskolans läroplan. Där 

förskollärarna har det övergripande ansvaret och ska ta tillvara på barnens tankar, 
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intressen och ideér för att kunna skapa mångfald i utvecklingen och lärandet. Enligt 

Skolverket (2018) ska även förskolans verksamhet bidra till att barnen skapar förståelse 

om sig själva i sin omgivning. För att uppnå detta kan förskollärarna analysera barnens 

upplevelser genom att dokumentera och ge utmaningar genom att relatera dem till de 

situationer och aktiviteter som barnen deltar i. I och med att barnen får tänka, uttrycka 

sin tanke och handling bidrar det till matematisk utveckling hos barnet (Björklund och 

Palmér, 2018). 

 

Under min verksamhetsförlagda utbildning (VFU) upptäckte jag variationen i 

förskollärarnas arbetssätt med matematik, i och med att jag även kunde koppla det till 

den kursen vi läste. I kursen fick vi ta del av att matematik inte bara handlar om att 

räkna, utan det handlar om mycket mera. Denna studies syfte fokuserar på att synliggöra 

hur förskollärare arbetar med matematik i förskolan och även med denna studie belysa 

den kompetenta förskollärarens syn på matematik i förskolan. Jag har valt att fokusera 

på enbart förskollärare och deras arbetssätt i denna studie därav kommer enbart deras 

synsätt på matematik i förskolan att framställas. 
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1.2 Syfte och frågeställning 
Utifrån vetskap av att matematiken är viktig för barnets framtida kompetensutveckling, 

är syftet med studien att undersöka hur kompetenta förskollärare i förskolan är för att 

synliggöra och belysa matematiken för barnen. 

 

Utifrån studiens syfte kommer studien därför utgå från dessa följande frågeställningar: 

• Hur arbetar förskollärarna med matematik i förskolans verksamhet? 

• Hur kan matematiken synliggöras i förskolan? 

 

 

1.3 Disposition 

Studiens disposition är enligt följande: i inledningen presenteras matematikens 

betydelse, hur matematiken i förskolan är av stor vikt för barnens framtida kunskap 

inom matematikens betydelse. Detta för att läsaren ska få en förståelse hur viktig 

matematiken är. Sedan tidigare forskning där det finns relevanta delar till studien som 

tas upp. Därefter kommer en förklaringen till studiens teoretiska utgångspunkt genom 

Vygotskijs teori, som belyser ett sociokulturellt perspektiv. Sedan presenteras studiens 

metoddel redovisas valet av metod, deltagare, genomförande och bearbetningen av det 

insamlade materialet. Efter det redovisas studiens trovärdighet och forskningsetiska 

överväganden. I redovisningen av resultat och analys redovisas resultatet utifrån det 

valda perspektivet. I kapitlet diskussion diskuteras metodvalet och även resultatet från 

studiens syfte och frågeställning. Sedan följer studiens slutsatser och vidare forskning. 

Sist redovisas referenslista och sedan bilagor. 
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2 Tidigare forskning 
Denna del av studien presenteras en redogörelse av den tidigare forskningen och hur 

den är relevant till mitt kunskapsområde i studien. Det kommer även en redogörelse 

över fem viktiga aspekter som lägger vikten av hur viktig matematiken är för 

förskollärarna att belysa i förskolans verksamhet. 

 

2.2 Val av tidigare forskning   
Bäckmans (2015) och Reis (2012) forskning om matematik har relevans för min studie 

för att författarna har utfört en forskningsstudie om matematiken i förskolan bland 

barnen, hur barnen använder matematik och hur förskollärarna arbetar för att synliggöra 

var den uppstår. 

 

Författarna som jag använt mig utav i tidigare forskningen har utgått ifrån 

videoobservationer för att studera barnens matematiklärande. Bäckman (2015) har även 

använt sig utav semistrukturerade intervjuer för att få en uppfattning av hur de 

kompetenta förskollärarna i verksamheten synliggör matematiken för barnen. Det 

författarna uppger i sina forskningsresultat är även det som är undersökningsområdet 

med denna studie, att undersöka hur förskollärarna arbetar med matematiken och hur 

matematiken kan synliggöras i förskolan för barnen. Det författarna vill belysa är att 

barnen lär sig av en osynlig drivkraft i deras nyfikenhet till lusten att lära genom att 

kommunicera med andra barn och vuxna. Barn använder tecken och symboler på eget 

initiativ för göra sig förstådd i deras kommunikation. Den kommunikationen används 

även av den kompetenta förskolläraren i planerade aktiviteter för att ge uttryck vad som 

menas med matematik. Även för att alla barn under undervisningen ska få en förståelse 

för vad som sker. Det som även författarna belyser i många situationer i sina studier är 

vikten av användandet av ett konkret material. Det som sker för barn i undervisningen 

med konkreta material i matematik gör att barnet får en lättare förståelse för 

sammanhanget om vad som sker. Författarnas resultat blir att barnet har mer glädje 

tillsammans i förskolan när de får en förståelse för vad matematik handlar om, var den 

finns och hur den kan synliggöras. 
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2.3 Förskollärarens roll som utvecklare av matematisk förmåga 
Enligt Forsbäck (2007) kan förskollärarna synliggöra matematiken för barnen genom att 

ta på sig sina osynliga matematikglasögon i förskolans verksamhet. Författaren menar 

att förskolläraren väcker ett matematiskt intresse hos barnen. En nyfikenhet att vilja 

utforska och utveckla sin kunskap väcks om kompetenta förskolläraren visar ett intresse 

med lust att lära och synliggöra matematiken i förskolan. Författaren anser att när 

barnets nyfikenhet väcks blir det en slags drivkraft som gör att barn vill utforska mera 

om matematiken. Det är den drivkraftens kompetens som förskolläraren ska besitta och 

ska fånga hos barnet. 

 

Reis (2012) belyser att barnen lär sig matematik i leken och på egen hand, samtidigt 

som förskollärarna i sitt kompetenta arbetssätt ska vara med och utmana varje barn med 

konkreta material. Detta för att göra spännande utmaningar för att utmana barnens 

kreativitet och utvecklingsförmåga. Författaren menar att om barnet ska få erfarenheter 

av matematiska språkliga begrepp måste förskollärarna visa verkliga händelser med 

konkreta material i undervisningen, för att barnet ska få en förståelse för vad som sker. 

När barnet blir undervisat med konkret material får barn en annan syn på vad som 

händer och sker, än om förskolläraren enbart skulle ge muntliga förklaringar. Konkreta 

material kan vara allt ifrån bilar, klossar, djur, sagor, sånger och ramsor med mera. Barn 

utforskar och söker efter relationer mellan fenomen och lösningar på problem. Detta 

visas tydligt för barn när man har utmanande och konkreta material som 

undervisningsform. Enligt Bäckman (2015) lär sig barn mycket via socialt samspel och 

tillsammans med andra barn eller vuxna. Författaren menar att användandet av konkreta 

material och begrepp är en betydande undervisning för barn som förskollärarna i 

arbetssättet ska synliggöra i området inom matematiken i förskolan. Reis (2012) anser 

att om matematiken ska presenteras som rolig och lustfylld i förskolan för barnet är 

behovet av att det finns ett varierande och lustfyllt material av stor betydelse och 

engagerade förskollärare. Detta är för att barnen ska finna ett intresse för matematik och 

matematiska begrepp att kunna koppla det vidare till tecken och symboler som en 

definition av matematiken. 

 

Enligt forskningen som Björklund och Palmér (2018) påpekar är att de kompetenta 

förskollärarna förhåller sig och visar matematiken via sagor, ramsor, sånger, lekar och 
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lägesord till barnen. Författarna menar att detta grundar sig på att förskolläraren har 

kompetens om kunskap att kunna synliggöra matematiklärandet i vad barnet intresserar 

sig för. I och med att som förskollärare skaffar sig ett bredare perspektiv på kunskap av 

matematik och kan synliggöra det i lärandet blir det betydelsefulla delar som faller på 

plats för barnet. Matematikinnehållet blir förskollärarens profession i arbetssättet och 

matematikundervisningen i förskolans verksamhet får ett bredare innehåll, när den 

kompetenta förskolläraren fångar det i barnets intresse (Björklund & Palmér, 2018). 

2.4 Förskollärarens kompetens om matematik 
Författarna Björklund och Palmér (2018) anser att kunskaperna inom matematik och hur 

man undervisar för det lärande barnet, är en viktig kompetens från förskolläraren som 

undervisar. Författarna påpekar även att en planerad undervisning gestaltar sig av vilket 

innehåll och av vilka barn som deltar. Det kan variera beroende på ålder på barnen, hur 

mycket kunskaper barn har sedan innan och en blandad barngrupp i en matematisk 

problemlösning blir ett gemensamt samspel och kommunikation barn emellan. Det är 

även av vikt vilket intresse och engagemang förskolläraren visar. Samt hur 

undervisningen leds och hur matematiken samt matematikens olika begrepp synliggörs 

för barnen. Författarna Barnes, Klein, Swank, Starkey, McCandliss, Flynn, Zucker, 

Huang, Fall och Roberts (2016) belyser i sin studie att inlärningssvårigheterna för 

barnet grundar sig i ointresserade förskollärare som visar på närvaro av 

ouppmärksamhet i arbetssättet. Detta blir ett exempel på icke kompetenta förskollärare 

som arbetar med barn. Författarna menar att besitter inte förskollärarna den kompetens 

om vad matematik innebär kan det förmedla den okunskapen till barnen, vilket i sin tur 

kan hämma barnets matematikprestanda på sikt, inför barnets skolstart. Det är i 

förskolan matematiken ska presenteras som spännande för att barnet ska ges bättre 

förutsättningar i skolan. 

 

Eftersom Reis (2012) anser att det varken finns rätt eller fel sätt att undervisa matematik 

i förskolan, men det är kompetensen hos förskolläraren som undervisar som är 

avgörande hur bra eller dålig undervisningen blir. Förskolläraren ska kunna se och 

kunna möjliggöra att varje barn ges förutsättningar för att utveckla sina matematiska 

förmågor och färdigheter oavsett hur mycket eller lite kunskap barnet har. Därför har 

Barnes, Klein, Swank, Starkey, McCandliss, Flynn, Zucker, Huang, Fall och Roberts 
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(2016) och Björklund och Palmér (2015) påpekat i deras studier att intresset börjar hur  

den kompetenta förskolläraren väcker barnets intresse för matematik. 

 

Björklund och Palmér (2018) belyser att matematikundervisning för yngre barn kan 

behövas göras mer begriplig för att kunna synliggöra för dem vad som är här och nu 

med att ta hjälp av konkreta material. Detta för att hjälpa barnet att synliggöra och förstå 

vad som händer och sker. Även Jung, Zhang, Chiang (2019) anser att yngre barn lär sig 

matematik när barnen får ett konkret och rumsligt tillvägagångssätt. Författarna menar 

att det över tid kan förena betydelser och bygga förbindelser i matematikinlärning i 

barnens tidiga utvecklingsstadier med att belysa matematiken med tecken och symboler. 

Detta anser även Björklund & Palmér (2018) att förskollärarna ska ge tydliga 

kopplingar med material mellan matematik och dess begrepp, för att ge barn bättre 

förutsättningar till prestation i matematik. Löfdahl, Hjalmarsson och Franzén (2015) 

påpekar att det är den vuxnas kompetens som bidrar till hur kompetent eller icke 

kompetent barnet blir. Tack vare att läroplanen för förskolan har reviderats (Skolverket 

2018) så kan förskollärarna konstruera kunskap som representerar värden och ger 

därmed önskade resultat för barn i förskolan. Läroplanen för förskolan ger stöd för vilka 

mål och riktlinjer som ska uppnås (Skolverket 2018). För att förskolläraren ska kunna 

fånga barnens intresse och skapa aktiviteter där barnen involveras, måste kompetensen 

finnas i förskollärarens förhållnings- och arbetssätt. Förskolläraren ska kunna se och 

synliggöra var utveckling sker och att inlärningen kan se olika ut för varje barn. 

Löfdahl, Hjalmarsson och Franzén (2015) påpekar att det är förskollärarna som har 

bristande kompetens i arbetet inom matematiken när förskollärarna bidrar till att forma 

barnen i en viss riktning, undermedvetet, för att förskollärarna inte kan synliggöra 

matematiken. Detta har att göra med att förskollärarna saknar kompetens om vad 

matematiken innebär för barnen i förskolan. Ljungblad (2001) belyser att förskollärarna 

ska ha en stor förståelse för vad matematik innebär och medvetet ha ett arbetssätt för att 

synliggöra matematik i förskolan. Författaren menar att man ska kunna uttrycka sig i det 

matematiska språket och alla dess begrepp, för att få ett betydelsefullt tänk och lärande 

kring matematik för barn som är möjligt. Ljungblad (2001) anser även att det borde näst 

intill vara förbjudet att undervisa barn i matematik utan utbildning. Detta med tanke på 

att det finns en läroplan för förskolan att följa av en anledning som ska synliggöra och 

utveckla matematiken hos barnet. Förskolans verksamhet måste kunna ge barn rätt 
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matematisk information som kommer att påverka barnets matematiska förmåga framåt. 

Förskolans verksamhet måste ha kompetensen i deras arbetssätt att kunna tänka, 

synliggöra och analysera barns utveckling av matematiska begrepp (Kronqvist, 2003).         

Lundströms (2015) avhandling vill förmedla att förskollärare inte kan ta för givet att 

synliggörandet av inlärning hos barn inte uppstår automatiskt, efter att man har gjort en 

matematisk aktivitet en gång med barnet eller barngruppen. Författaren menar på att 

förskollärarna behöver ha kompetens för hur de tänker kring matematik i deras 

arbetssätt och hur de ska ge barn den bästa introduktionen till att synliggöra 

matematikens värld. Med matematisk kompetens menas att förskollärarna behöver ha en 

förståelse för hur barnen tänker och synliggör hur de matematiska begreppen ska 

användas för att kunna introducera, stödja eller utvidga barnets förståelse kring 

matematiken. Förskolläraren bör ha ett problematiserande förhållningssätt i 

undervisningen som gör att det kan uppmuntra barn till viljan att lösa matematiska 

problem med glädje (Lundström, 2015). 

 

2.5 Matematik och lek i förskolan 
Författaren Oksnes (2011) menar att om förskollärarna ska synliggöra matematiken i 

barnets vardag i förskolans verksamhet är leken viktig och att den stödjer barnets 

lärande. Leken har en mängd positiva funktioner för människans utveckling. Som 

förskollärare är det ett bra verktyg i arbetssättet för att använda när det ska ske lärande 

och utveckling. Enligt Vygoskijs (Säljö, 2014) lekteori är det genom leken som barn 

bygger upp fysiskt-motoriska färdigheter, sociala förmågor och bred kognitiv 

kompetens som de kan ha fördelar av senare i livet. Förskolläraren kan använda leken 

för att nå fram till barnen. I leken utvecklas hela barnet och det innefattar även 

kompetenser med språket, det matematiska, eftersom man måste tala med kroppsspråket 

och reflektera med kamrater eller vuxna hur vi tillsammans kan komma fram till svaret 

(Knutsdotter Olofsson, 2003). Oksnes (2011) menar att förskollärarna måste ha i åtanke 

att leken blir lätt styrd av den vuxnas arbetssätt mot det mål som de vill nå fram till med 

barn. Det är viktigt att komma ihåg att när förskolläraren leder leken som ett 

pedagogiskt redskap i sitt arbetssätt blir inte leken längre på barnets villkor. Knutsdotter 

Olofsson (2003) anser att det är därför som det är viktigt att förskolläraren är erfaren, 

har kompetens i sitt arbetssätt och är närvarande vid barnets lek, för att delta vid rätt 
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tillfälle. Förskolan har som ansvar att barnet tillåts att leka i förskolan och för att barnet 

ska kunna leka måste det få känna trygghet och ostördhet (Skolverket, 2018). 

 

Matematisk kompetens menas att förskolläraren behöver ha en förståelse för hur barn 

tänker. Utifrån detta synliggöra hur de matematiska begreppen ska användas för att 

kunna introducera, stödja eller utvidga barnets förståelse kring matematiken. 

Förskolläraren bör ha ett problematiserande förhållningssätt i undervisningen som gör 

att det kan uppmuntra barn till viljan att lösa matematiska problem med glädje 

(Lundström, 2015). 

 

2.6 Matematiken i vardagen 
I läroplanens mål för förskolan (Skolverket, 2018) står det att förskollärarna ska utmana 

barnets matematiska kunskaper. Som förskollärare att uppmärksamma och synliggöra 

matematiken på den nivån barn befinner sig (Heiberg Solem och Lie Reikerås, 2004). 

Författarna anser även att förskolläraren har ansvar för att hitta vägar hos barn där 

individen kan tänkas visa intresse för matematik. Shanley, Clarke, Doabler, Kurtz, 

Nelson & Fien (2017) belyser att förskolan ska stödja barnet, där barnet är i sin egen 

utvecklingsfas och förmåga. Detta genom att erbjuda olika matematikmetoder för att 

förbättra matematikprestationen hos det individuella barnet. Författarna menar att yngre 

barn har lättare att se färdigheter om matematiken handlar om tecken och symboler 

redan från början. Författarna anser att barn kan se, jämföra och beskriva i samband 

med att barn ser formella förhållanden till tecken och symboler som används i 

arbetssättet av förskolläraren. I och med detta kan barnet försvåra egna utmaningar och 

koppla ihop symboler till siffror. 

 

Doverborg och Pramling Samuelsson (1999) anser att matematiken finns överallt i 

barnets närmiljö och vardag. Författarna vill också förmedla att samspelet mellan barn 

och förskollärare i förskolans dagliga rutiner, skapas det matematik som med lätthet kan 

synliggöras för barnet. Det innebär också att barn kan använda sin egen kropp för att 

förstå matematiken. I exempelvis genom att se hur många händer de har, räkna fingrar 

fötter, ögon, näsa och mun osv. När förskollärarna samtalar om vilken dag det är, talar 

om dagens datum, berättar sagor, sjunger sånger, säger ramsor och räknar alla barn är 
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detta en början till matematik. Ett osynligt matematiskt intresse väcks hos barnet 

(Doverborg och Pramling Samuelsson, 1999). 

 

Förskollärarna bär ett stort ansvar för hur de arbetar och undervisar kring matematik och 

hur barnen introduceras till matematikens värld (Heiberg Solem och Lie Reikerås, 

2004). Författarna belyser att det är viktigt för förskollärarna att ha kunskap inom 

ämnesområdet och vilka aktiviteter som ska användas. Detta för att synliggöra ett 

betydelsefullt och utvecklande matematiskt intresse hos barnet. Något som författarna 

lyfter är att förskollärarna inte visar att de besitter all kunskap, utan att de tillsammans 

med barnen kan synliggöra kunskapen. Enligt Skolverket (2018) har förskollärare en 

skyldighet i förskolans verksamhet att uppmuntra och utmana barnen i sin matematiska 

utveckling. Barnens tankar skiljer sig väldigt mycket från tankarna hos en vuxen kring 

matematiken (Björklund, 2009). Det är viktigt att förskollärare stöttar och utmanar 

barnets matematiska förståelse från början. Författaren menar att det inte är viktigt för 

en förskollärare att ge barn det rätta svaret utan att hen istället låter sig lyssna och ta del 

av barnets egna tankar. 

2.7 Dokumentation för att synliggöra matematiken 
Dokumentationen i förskolan är en viktig del att göra och det är ett redskap i förskolans 

verksamhet. Med pedagogisk dokumentation som inkluderar arbetssättet kan var och en 

reflektera över det matematiska innehållet. Därmed öka sin kunskap och förståelse för 

matematikens utveckling för barn i förskolan. Genom att synliggöra en pedagogisk 

dokumentation tillsammans med barnet, kan de tillsammans vid ett senare tillfälle backa 

tillbaka, upprepa och reflektera över det matematiska innehållet. Därmed ökar barnet sin 

kunskap för förståelsen inom matematiken och leder till att barnet får ett självförtroende 

till en stark inlärningsgrund (Kajetski och Salminen, 2013). Även Emanuelsson (2007) 

anser att genom att arbeta på detta sätt tillsammans med barn, ökar förståelsen även för 

förskollärarna hur barn tänker. När barn berättar och förklarar när barn själv får syn på 

och kan synliggöra sitt eget lärande. 

 

Skolverket (2018) belyser att i förskolans läroplan ska pedagogisk dokumentation 

genomföras kontinuerligt i förskollärarens arbetssätt, för att bibehålla förskolan kvalité. 

Verksamheten ska följas upp, utvärderas och utvecklas, för att göra det osynliga synligt 
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(Taguchi, 1997). Enligt Åberg & Lenz Taguchi (2005) gör pedagogisk dokumentation 

det möjligt att kunna se och utvärdera hur förskolan tillgodoser barnets möjligheter. 

Genom att utvecklas och lära i enighet med läroplanens mål och syfte. Enligt läroplanen 

ska förskollärarna följa varje barns utveckling och lärande (Skolverket, 2018). Detta 

utan att bedöma barn, utan med en pedagogisk dokumentation i förskolan är ett extra 

redskap för att se utveckling och lärande hos det enskilda barnet. 
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3 Teoretiskt perspektiv 
Det teoretiska perspektivet i denna studie är det sociokulturella perspektivet. I ett 

sociokulturellt perspektiv sker lärande genom samspel, kommunikation och lek 

tillsammans med barn och vuxna. I denna studie är det sociokulturella perspektivet 

relevant då studien vill undersöka hur förskollärare och deras förhållningssätt är via 

sampel, kommunikation och lek i matematik inom förskolans verksamhet. Resultatet av 

studien har tolkats utifrån teman som växte fram under transkriberingen av intervjuerna. 

 

3.1 Sociokulturellt perspektiv 
Med inriktning av ett sociokulturellt perspektiv som förskollärare är kultur och socialt 

samspel med andra individer enstor betydelse i barnets lärandeprocesser. Barn lär i 

situationer både med och av varandra (Strandberg, 2017). Strandberg menar att 

människan i interaktion med människor får ta del av andras kunskaper och delge sina 

till andra. I dessa lärprocesser och kunskaper använder barn konkreta material som 

redskap för att kommunicera med sin omvärld för att få en förståelse av vad som sker. 

Dessa material kan vara så enkla som att räkna med fingrarna. Även språk och handling 

har en viktig roll i barnets lärandeprocesser och som förskolläraren i sitt arbetssätt ska 

detta uppmärksammas (Vygotskij, 1978). Vygotskij vill påpeka att det sociala samspelet 

mellan individer har en viktig roll för inlärning och utveckling inom matematiken. Det 

sociokulturella perspektivet är relevant till studien för att det lyfter hur förskollärarna 

kan synliggöra arbetssättet med matematiken i förskolan. I ett socialt lärande som ett 

sociokulturellt perspektiv innebär lär sig barn hur de ska agera i olika situationer 

tillsammans med andra individer. 

 

För att barn ska veta att det är ett lärande som sker är det är upp till förskolläraren att 

vara vaksam och synliggöra detta lärandet. Enligt Vykotskij (1978) har miljön en stor 

betydelse av lärandet och den pedagogiska miljön ska vara anpassad för barn. Miljön 

ska utgöra ett lärande utifrån individens individuella förutsättningar (Vygotskij, 1978). 

 

Vygotskijs (1978) teorier genomsyras av tankar om barnets egna kompetens, drivkraft 

och olikheter. Författaren menar att för barnet har samhället och kulturen en stor 

betydelse för barnets utveckling. Barn ska ges delaktighet i det sociala sammanhang de 

ingår i. Det ingår även för barn att förstå räknesystem och symboler för att få känna sig 

delaktiga. Oavsett vad barnet har för sociokulturell bakgrund så menar Vygotskij (1978) 
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att man ska se varje barn utifrån deras starka sidor, inte bedöma utifrån barnets 

svagheter. Med detta tankesätt för barn ger det en inkludering med en positiv 

särskiljning av barn med behov av särskilt stöd och detta minimerar effekten av olika 

handikapp (Vykoskij, 1978). 

 

Den sociokulturella perspektivet är relevant för studien eftersom den undersöker hur 

förskollärarens förhållningssätt genom samspel, kommunikation och lek när det gäller 

lärande i matematik. Perspektivet handlar om att allt lärande är socialt och att människor 

lär både med och av varandra. För att analysera arbetet kommer begreppen planerade 

och oplanerade aktiviteter, lek, delaktighet och kommunikation med varandra. 
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4 Metod 
Under detta avsnitt presenteras studiens uppbyggnad från datainsamling, urval, 

genomförande och bearbetning. Syftet med studien var att undersöka hur förskolläraren 

arbetar med matematik och hur den kan synliggöras i förskolan, så är en kvalitativ 

metod vald för att uppnå studiens syfte. För att uppnå det har intervjuer genomförts för 

att samla in data och få en bättre förståelse hur förskollärarna arbetar med matematiken. 

Enligt Bryman (2011) utgörs respondenternas uppfattning om det aktuella ämnet för 

studien enklast via en intervjumetod. Författaren påpekar att via en kvalitativ intervju 

får forskaren mer detaljerade svar från respondenten och man får en annan förståelse än 

om det skulle ske via en enkätundersökning. 

 

Fokuset på intervjufrågorna som ställdes till respondenterna är formulerade för att 

studiens undersökningsområde ska täckas. Hur arbetet med matematiken tolkas i olika 

förskolor mellan olika förskollärare, med tanke på att det är samma läroplan som ska 

följas (Skolverket, 2018). 

 

Respondenterna i studien består endast av förskollärare, det valet togs eftersom 

förskollärare har det övergripande ansvaret i förskolans verksamhet (Skolverket, 2018) 

för att undervisningen blir utförd. 

 

4 Genomförande 
Intervjufrågorna lämnades ut en vecka innan intervjuerna gjordes. Samtidigt lämnades 

även ett medgivande-brev (missiv, se bilaga 2) för att förskollärarna återigen skulle veta 

syftet med studien. Missivbrevet godkändes av handledaren innan det gavs ut till 

respondenterna. Innan intervjuerna började återberättades det ännu en gång om studiens 

syfte för att det inte ska ha skett något missförstånd eller uppstått några funderingar från 

respondenten. Intervjufrågorna hade förskolläraren redan fyllt i och svarat på, men 

svaren fick respondenten uppge igen med tanke på att det skulle spelas in och att som 

forskare skulle ha möjlighet till att ställa följdfrågor och fördjupa mig i respondentens 

svar om det skulle ske några tveksamheter. Intervjuerna utfördes sedan med 

anteckningar och även med ljudupptagning. Alla sju intervjuer tog ungefär 10-25 

minuter vardera och genomfördes på de tre olika förskolorna där förskolläraren arbetar. 
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Alla respondenterna gav sitt medgivande till att intervjuerna spelades in via 

ljudupptagning på mobiltelefonen. 

 

4.2 Metodval 
Syftet med studien var att undersöka hur förskollärarens arbetssätt med matematiken i 

förskolan är och se var matematiken kan synliggöras. I och med detta har kvalitativa 

intervjuer som metod valts för att samla in data. 

 

4.2.1 Intervjuer 

Enligt Bryman (2011) är strukturerade intervjuer en lämplig metod för att samla in data 

för denna studies syfte. Utifrån detta har intervjufrågor skapats som ska täcka studiens 

undersökningsområdet. Genom att använda strukturerade intervjuer handlar det om att 

få fram information från respondenten med att använda fastställda frågor utifrån ett 

frågeschema. De fastställda frågorna ställs i samma ordning till alla respondenterna i 

studien. 

4.3 Urval av deltagare 
I urvalet av deltagare är det enbart förskollärare som har blivit intervjuade. Anledningen 

till det är att studiens syfte belyser att finna kunskap om hur förskollärarnas tankar är 

kring matematiken i förskolans verksamhet. Det är även mest sannolikt att utbildad 

personal har mer kunskap om förskolans uppdrag än outbildad personal. Förskollärarna 

har det övergripande ansvaret i förskolans verksamhet att arbetet ska bli utfört. 

 

Den första kontakten var med förskolornas rektorer för att presentera mig själv, vad jag 

skulle göra och till vilket syfte på de förskolor som rektorerna är ansvariga över. 

Därefter ringde jag och bokade en tid på varje förskola, sedan besökte jag förskolorna 

som ligger beläget i samma kommun i mellersta Sverige. Jag fick träffa alla 

förskollärare från varje förskola för att berätta mer om min studie och syftet. Efter 

presentationen på de olika förskolorna blev det tre stycken förskolor och sammanlagt 

sju förskollärare som ställde upp i studien. För att behålla anonymiteten används 

pseudonyma namn utan koppling till förskolläraren eller förskolan de arbetar på. När 

det var dags för intervju togs ytterligare kontakt via telefon för att bestämma dag och 



 

16 

 

tid. Intervjuerna genomfördes i ett rum på förskolan där respondenten arbetar och inga 

störande moment uppkom, samt att respondenten kunde känna sig bekväm i den miljön. 

Åldern på förskollärarna är mellan 25-55 år och yrkeserfarenheten är mellan 1-25 år. 

Förskola Kön Ålder Erfarenhet Ålder på 

barngrupp; 

Förskola ett Kvinna 48 år 25 år 1-3 år 

Förskola ett Kvinna 52 år 25 år 4-6 år 

Förskola två Kvinna 42 år 16 år 1-3 år 

Förskola två Kvinna 25 år 2 år 1-3 år 

Förskola två Kvinna 30 5 år 4-6 år 

Förskola tre Kvinna 47 15 år 4-6 år 

Förskola tre Kvinna 50 15 år 4-6 år 

 

 

 

 

4.4 Bearbetning 
När allt material var insamlat, började analysarbetet. Intervjuerna renskrevs, 

anteckningarna granskades och ljudinspelningarna avlyssnades. Det insamlade 

materialet har sedan analyserats för att få en överblick av intervjusvaren. Utifrån 

överblicken av analysen av det transkriberade materialet skapades teman utifrån 

intervjufrågorna. Resultatet har tolkats ur studiens teoretiska perspektiv, det 

sociokulturella perspektivet, med tolkning från utgångspunkt ur Säljös (2014) tolkning 

av Vygoskijs (1978) sociokulturella teori. 

 

  



 

17 

 

5 Etiska aspekter 
Utifrån Vetenskapsrådet (2017) har fyra principer angående etiska aspekter antagits och 

dessa presenteras här nedanför. 

Informationskravet innebär att forskaren ska informera deltagaren om syftet till studien 

och att de kan avbryta när som helst utan negativa följder. 

Samtyckeskravet har tillgodosetts med tanke på att samtliga förskollärare har gett 

samtycke till att delta i studiens syfte och undersökning. Förskollärarna blev även 

upplysta om att det var frivilligt deltagande samt att de kunde avbryta när som helst 

under intervjun, utan några som helst negativa följder. Denna information är hämtad 

från Vetenskapsrådet (2017) där de har tagit fram forskningsetiska principer för att 

skydda medverkande i olika undersökningar. I och med att respondenterna har fått den 

informationen, så anses informationskravet vara uppfyllt från mig som forskare. Jag 

har förhållit mig till konfidentialitetskravet, med tanke på att i studien nämns inga 

namn på varken förskollärare, förskola eller kommun och intervjuerna som är inspelade 

förvaras så det endast är forskaren för studien som kan ta del av dem och materialet som 

studien bygger på preskriberas efter godkänt arbete. Även Nyttjandekravet är uppfyllt 

med tanke på att det insamlade materialet inte kommer att användas i annat bruk än i 

min studie som forskarändamål och det är endast forskaren till studien som får tillgång 

till materialet. 
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6 Validitet och Reliabilitet 
Denna studie betraktas utifrån validitet och reliabilitet. Enligt Bryman (2011) anses 

reliabiliteten om den tillförlitliga resultat som studien visar. Det anses att studiens 

resultat skulle bli lika om den utförs åter igen, även av någon annan forskare. Genom att 

studien bygger på intervjuer med sju olika förskollärare, med olika erfarenheter och är 

ifrån tre olika förskolor. Intervjuerna förstärktes med ljudinspelning som sedan 

renskrevs och i resultatdelen redovisas en del av intervjuerna. Detta har gjorts för att 

öka reliabiliteten. Anledning till att studien har flera citat ur intervjuerna är för att stärka 

studiens validitet som är kopplade till resultatdelen. Teman som uppkom utifrån 

transkriberingen av intervjuerna i resultatdelen har utgått ifrån studiens syfte och 

frågeställning. I och med det sociokulturella perspektivet som är relevant för studiens 

syfte har frågeställningen besvarats och styrker även på detta sätt studien. 
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7 Resultat och analys 
Under detta avsnitt kommer en redogörelse för studiens resultat och intervjuerna 

presenteras och därefter redovisas analysresultatet. Utgångspunkten är utifrån studiens 

frågeställningar som handlar om hur förskolläraren arbetar med matematiken i 

förskolans verksamhet och var i förskolan matematiken kan synliggöras. Utifrån 

intervjuerna skapades teman. Det första temat handlar om hur matematiken visas i 

planerade och oplanerade aktiviteter. Det andra temat handlar om matematiken i lek. 

Det tredje temat handlar om hur barns delaktighet är inom matematiken för barnen. Det 

fjärde temat handlar om kommunikationen mellan barn och förskollärare gällande 

matematiken på förskolan. 

 

7.1 Planerade och oplanerade aktiviteter 
Denna kategori synliggör att vardagsmatematiken i planerade och oplanerade aktiviteter 

för barnen på förskolans uppstår överallt. 

 

Respondenterna menar att matematiken finns överallt i verksamheten och att de arbetar 

både spontant och medvetet med matematik. När det blir medvetna aktiviteter som 

handlar om matematiska fenomen synliggör och tydliggör respondenterna det bättre för 

barnen. Det är bra att ge barnen en förståelse för detta redan i förskolan och att man har 

ett medvetet tänk om att få in matematik i verksamheten. Matematiska situationer 

uppstår överallt i förskolan anser respondenterna. Det kan vara under matsituationer, 

samlingar, under bokläsning, i aktiviteter inne i ateljén och under den fria leken. Det 

som framgår ur respondenternas svar är att de är medveten om matematiken och de 

eftersträvar att synliggöra detta för barnen oavsett om det sker i planerade eller 

oplanerade aktiviteter. 

”Jag försöker få med det i till exempel vid samlingar, i gympasalen eller vid 

matsituationer, men när jag tänker efter är det sällan jag använder just ordet 

matematik.” - (Denise) 

”Jag vill försöka synliggöra och fånga detta på ett lekfullt sätt tillsammans med 

barnen eftersom att matematiken finns i så många olika situationer på förskolan.” - 

(Anna) 

”Är det en spontan aktivitet kan det vara annat som prioriteras, det är många ämnen 

som går in i varandra”. - (Bella) 

”Jag arbetar i verksamheten med matematik utifrån att jag planerar aktiviteter och 

pratar matematik även spontant för att sträva efter matematik i delaktighet, lek och 

vardagliga situationer”. - (Frida) 
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”Barnen 1-3 år använder ett matematikspråk sinsemellan, de pratar om att dela, 

antal, storlek, lägesord osv.” - (Cecilia) 

 

Respondenterna uppger att den oplanerade matematiken ständigt finns runt om barnen 

på förskolan även om det inte prioriteras att synliggöra att det är matematiska fenomen 

som sker. Barnen använder sig av matematiska begrepp utan att de medvetet vet om det. 

Det kan vara lägesord, antal och storlek. Detta sker ständigt i barnens fria lek både 

inomhus och utomhus. Detta sker på barnens begäran omedvetet att de använder sig 

utav matematik. 

 

Sammanfattningsvis används matematiken i förskolan av barnen även om den inte alltid 

sker i planerade former av förskolläraren. Det uppger även Bäckman (2015) i sin studie  

att barn ständigt använder sig utav matematik omedvetet i leken. Detta uppgav även 

respondenterna i intervjuerna och via barnens lek kan förskolläraren synliggöra och 

problematisera matematiken för barnen ur spontana oplanerade aktiviteter. I och med att 

använda matematiken spontant med barnen kan barnen delge varandra med sina 

kunskaper (Säljö, 2014). 

 

 

 

 

7.2 Lek 
Denna kategori synliggöra hur förskollärarna kan fånga barnens intresse via leken på 

deras villkor. 

 

Genom att kliva in i barns fantasivärld, i den värld där barn ska ges möjlighet till att låta 

fantasin flöda fritt kan vi på detta sätt locka fram de kreativa uttrycken som barnen 

besitter och få en förståelse för barns tankar. Leken är ett lämpligt användbart 

pedagogiskt verktyg och med det kan man medvetet synliggöra matematiska aktiviteter 

med barnen. Genom att använda sig av leken i planerade aktiviteter med barnen blir 

matematiken ett meningsskapande sammanhang och betydelsefullt på riktigt. 

 

”Vi måste göra allt för att avdramatisera matematiken som kan upplevas svår och 

tråkigt i framtiden”. - (Cecilia) 
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”Man kan se matematik i allt, det genomsyrar hela samhället och via barnens lek 

kan vi få ett bra verktyg att synliggöra matematiska aktiviteter med barnen”. - 

(Frida) 

”Det är mycket kommunikation om matematik mellan barnen i deras lek/lekar. De 

samtalar om storlekar, antal, lång, kort, lite, mycket och olika klockslag mm”. - 

(Bella) 

Respondenterna uppgav att vi kan fånga barnen och deras intresse via barnens lek. 

Respondenterna menade att vi får bra verktyg utav barnen som vi kan använda för att 

smyga in matematiska fenomen i deras lek, utan att störa i leken. Stör förskolläraren i 

leken är den inte längre på barnets villkor. Förskollärarna använder sig utav leken för att 

se vad barnet intresserar sig för, som de sedan kan använda i andra situationer. 

Exempelvis vid matsituation, dukning, lägesord. I och med att barnen har fått hjälpa till 

vid dukning är det på ett konkret och lustfyllt sätt respondenterna kan påpeka att barnen 

använt sig av matematik. 

 

 

Sammanfattningsvis ska förskollärarna låta barn möta ämnet matematik i olika 

sammanhang för att inte barn ska se matematiken som främmande eller skrämmande. 

Björklund (2009) belyser att det är viktigt att förskollärare stöttar och utmanar barnens 

matematiska förståelse från början, med att använda sig utav enklare lägesord, antal och 

storlekar. För att avdramatisera matematiken för barn är leken ett viktigt verktyg för 

deras framtida skolgång där de möter en svårare matematik (Säljö, 2014). Genom att ha 

engagerade förskollärare ger det barnet ett lustfyllt intresse för matematik som de sedan 

kan bearbeta i sin lek för att inte vara rädda för matematikämnet (Reis, 2012). 

Författaren belyser att barnet får en lustfylld presentation av ämnet matematik från 

förskolläraren och av barnen får förskolläraren se deras intresse via leken för att bygga 

vidare på matematiken. 

 

7.3 Delaktighet 
Denna kategori synliggör hur betydelsefull delaktigheten är för barnen. 

 

Respondenterna menar att det är många aktiviteter oavsett om det är planerat eller 

spontant för att göra ett eller flera barn delaktiga. Genom på/avklädning, dukning eller 
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toalettbesök är det lättare att ge ett barn fokus på delaktighet. Detta kan gynna de barnen 

som är mer tillbakadragen när det är en aktivitet med många barn som deltar. Samtidigt 

som det är bra med att låta många barn vara delaktigt via exempelvis samlingar, för att 

andra barn ska kunna delge sin uppfattning och förståelse till andra barn och vuxna. 

 

”Delaktighet går att göra i planerade aktiviteter där vi kan göra flera barn delaktiga 

samtidigt. Det går även att göra matematik mer spontant med bara ett barn till 

exempelvis vid på/avklädning eller när vi dukar matbordet.” - (Elin) 

”Det är lätt att fånga barnens intresse kring matematik och vi använder oss utav 

samspel och delaktighet med varandra med sånger, ramsor, sagolådor och 

flanotavlor”. -(Cecilia) 

Respondenterna menar att på många olika sätt gör det möjligt för barn att få känna sig 

delaktig på förskolan inom matematiken, både med och utan andra barn. Utifrån det 

sociokulturella perspektivet anser Strandberg (2014) genom delaktigheten bland 

individerna kan analyseras via språket och handlingarna i relation till individerna som 

deltar. Författaren menar genom att använda sig utav barns tolkningar kan vi på det 

viset få en relation till sociala resurser. Detta blir en tanke i ett sociokulturellt perspektiv 

för att förstå sig på hur lärandeprocesserna påverkas gemensamt av andra. 

 

Sammanfattningsvis oavsett hur man gör barn delaktiga i förskolan ur ett socialt 

kulturellt perspektiv så är redskapen i delaktigheten en viktigt kunskap. Bäckman 

(2015) menar att barn lär sig mycket via socialt samspel, delaktighet tillsammans med 

andra barn och vuxna är en betydelsefull roll. När det gäller att förstå det mänskliga 

lärandet så är språket en viktig utgångspunkt för att nå ut till barnen och att barnen ska 

nå fram till förskolläraren. Ett sociokulturellt redskap för att förmedla information oss 

emellan kan vara både språkligt och materiella ting. Enligt Jung, Zhang och Chiang 

(2019) är det av betydelse med tidig delaktighet gemensamt på förskolan för att fånga 

barnens samspel tillsammans i olika aktiviteter eller i den fria leken. På förskolan kan 

förskollärarna använda sig utav konkreta material och det blir till meningsfulla redskap 

ur barnens ögon för att få en förståelse av matematiken av vad som händer (Strandberg, 

2017: Säljö, 2014). 
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7.4 Kommunikation med varandra 
Denna kategori synliggöra hur betydelsefull kommunikationen är mellan varandra, 

barn - barn och barn – vuxen. 

 

Respondenterna ser bland barnen hur de kommunicerar med varandra omedvetet om 

matematiska fenomen. Respondenterna ser i barnens kommunikation att de tar in vad de 

lär sig utav matematiken på förskolan, men det är inte för ens barnen börjar närma sig 

vårterminen och förskoleklass som de blir mer intresserade utav vad matematik innebär. 

 

”Jag ser att barnen kommunicerar med varandra när de säger lägesord, räknar, åker 

ner baklänges i rutschkanan”. - (Frida) 

”Mycket kommunikation mellan barnen om matematik, bara det att de resonerar 

klockslag är en liten del av vad matematiken handlar om”. - (Bella) 

”Jag märker absolut att barnen tar in det man arbetat med, men kanske mer i det 

egna lärandet än i kommunikation med andra barn”. - (Elin) 

 

Några respondenter menade att det är förskollärarna som ska stötta barn i deras 

resonemang kring matematiken och ge barnen hjälpmedel för att få de att förstå att det 

är matematik barn kommunicerar om. Kommunikationen mellan barn och vuxen är 

viktig eftersom barn ska få stöttning i det matematiska lärande. Samt att barn och vuxna 

ska kunna föra diskussion och resonemang kring olika matematiska problem. 

 

Sammanfattningsvis genom att vi lär oss utav varandra utifrån ett sociokulturellt 

perspektiv i sociala sammanhang när vi har en dialog tillsammans. Oavsett barn eller 

vuxna emellan skapar vi framförallt en social aktivitet gemensamt. Detta blir en 

reflektion med oss själva och som vi sedan delar med oss utav. I och med detta kopplar 

vi våra nya kunskaper och våra nya erfarenheter som vi delger varandra i våra 

lärprocesser, Strandberg (2014). När barnen får en förståelse för vad matematik handlar 

om när de kan kommunicera tillsammans olika lägesord, stor och liten osv, får barnet en 

annan glädje av att använda sig utav matematiken (Bäckman, 2015). 
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8 Diskussion 
I denna del kommer det att presenteras två diskussionsdelar, en metoddiskussion där det 

kommer att redovisa studiens tillvägagångssätt och sedan för och nackdelar med den 

valda metoden. I resultatdiskussionen kommer det att presenteras likheter och skillnader 

som kopplas till intervjuernas resultat och tidigare forskning, samt till det 

sociokulturella perspektivet och studiens frågeställning. 

 

8.1 Metoddiskussion 
Denna studie är uppbyggd på en kvalitativ metod som utfördes semistrukturerad 

intervjuer med förskollärare. Enligt Bryman (2011) är detta till en fördel för att man har 

möjligheter att ställa följdfrågor under intervjuns gång och få en mer detaljerad 

information av det man söker av respondenten. Författaren anser att en intervju är en bra 

metod för att kunna ta del av människors uppfattning. Kring respondentens arbetssätt 

och respondenten själv har möjlighet att ställa följdfrågor till intervjuaren för att 

fördjupa sig i studiens syfte. Frågeställningarna är kopplade till studiens syfte och 

intervjufrågorna är skapade ut efter detta. Intervjufrågorna skickades ut en vecka innan 

intervjun och det var för att respondenterna skulle hinna tänka hur deras arbetssätt är 

kring matematiken. Studien hade kunna få en bredare svarsfrekvens med fler 

förskollärare, men det var endast sju förskollärare som ville ställa upp i studien. Bryman 

(2011) anser även att nackdelen med en intervjumetod är att respondenterna i en 

intervju oftast blir färre än om man genomför en enkät, eftersom det tar längre tid att  

transkribera resultatet på egen hand i en kvalitativ intervjumetod. I och med att ha 

använt ljudupptagning har det ökat studiens reliabilitet och det tillförde även citat för att 

styrka studien ännu en gång (Bryman, 2011). Processen i att renskriva intervjuerna gör 

att det skapas lättare kategorier som gör att man kan dela upp respondenternas svar och 

forskaren kan få ett tydligare sammanhang i intervjuerna (Bryman, 2011). 

 

8.2 Resultatdiskussion 
I följande del kommer det att presenteras en diskussion utifrån studiens resultat och 

syfte. Syftet som var att undersöka hur förskollärare arbetar med matematiken i 

förskolan och var den synliggörs. 

 

Utifrån studiens resultat ansåg samtliga respondenter att de vet vad matematik innebär 

och hur de arbetar med detta för att synliggöra det för barnen. Som de flesta 
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respondenter gav exempel på genom att synliggöra matematik för barnen genom 

barnens dagliga aktiviteter i verksamheten på förskolan. Detta kan vara genom den 

rutinmässiga samlingen på förmiddagen, lägga pussel, spela spel, bygga, leka, 

måla/konstruera, lyssna på höglösning, måltidssituationer och utomhus i sandlådan. 

Utifrån Vygotskijs teori (Säljö, 2014) lär sig barnet något i varje social interaktion med 

andra och utifrån det sociokulturella perspektivet har de kompetenta respondenterna i 

studien påvisat att de vet att matematiken är viktig och den genomsyrar hela samhället. 

Utifrån Barnes et. al. (2016). anser författarna att inlärningssvårigheterna för barnet 

grundar sig i ointresserade förskollärare. Detta kan leda till en negativ bild av ämnet, 

men i själva verket kan det bero på förskollärarens svårigheter med att synliggöra 

matematik på grund av okunskap. I denna studie visas motsatsen med att det är 

kompetenta förskollärare som är väl medveten om hur deras arbetssätt är kring 

matematiken och hur detta synliggörs för barnen. Detta visar respondenterna på när de 

påtalar flera gånger under intervjuerna var det skapas matematik, hur det kan 

synliggöras och deras förhållningssätt till matematiken analyseras av matematiska 

begrepp (Kronqvist, 2003). 

En del respondenter ansåg att de gjorde det tydligare för barnen när de tog på sig sina 

”matematikglasögon” och hade planerade aktiviteter med barnen. Respondenterna ansåg   

att via leken kan vi fånga barnets intresse för matematik på deras nivå och inte göra 

barnen rädda för ämnet. Vardagliga matematiksituationer uppstår flera gånger om dagen 

på förskolan som gör det möjligt att använda matematiken spontant i olika situationer, 

oavsett med ett eller flera barn. Utifrån Vygotskijs teori om det sociokulturella 

perspektivet så lär sig barn när det skapas ny kontakt i interaktion med andra människor. 

Vid varje aktivitet oavsett planerad eller oplanerad med barnen är det ett lärande som 

ständigt sker. Skolverket (2018) belyser att förskolan har som uppdrag att lägga grunden 

till ett livslångt lärande. Förskolan ska även stimulera varje barns utveckling och 

lärande. Som förskollärare har vi skyldighet till att skapa en lustfylld miljö där barn kan 

finna ett intresse och förståelse för matematiken. Genom att ta hjälp av barnens lek för 

att hitta deras intresse kan detta lägga grunden till ett livslångt lärande hos barnen. 

 

De respondenter som arbetade med de äldre barnen på förskolan gav mer exempel på 

var matematiken kunde synliggöras på förskolan och hur de arbetade med matematik. 

De menade att barnen har större förståelse på vad som sker under exempel en planerad 

matematikaktivitet och har de förstått innebörden med matematiken är det lättare att 
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undervisa barnen i oplanerade och mer spontana situationer. Respondenterna påpekade 

även att det är viktigt att barnen får leka fritt, även där ingår matematiken som ett viktigt 

lärande (Skolverket, 2018) därför anser Ljungblad (2001) om vikten av att ta 

matematiken på största allvar och kunna uttrycka sig i det matematiska språket och dess 

begrepp för att inte hämma barnets utveckling och inställning till matematiken. De 

förskollärare som arbetade med de yngre barnen på förskolan ansåg att det var svårt att 

tala om att det var matematik de utförde under en planerad eller oplanerad aktivitet, 

även om de använde matematiska begrepp under samling, i lek eller spontana 

sammanhang. Eftersom förskollärarna har en profession både akademiskt efter 3.5 årig 

utbildning och erfarenhet med att bemöta en mängd olika barn och deras behov, ansåg 

inte respondenterna i studien att det var någon fara. Respondenterna förstår innebörden 

med att synliggöra matematiken tidigt för barn och detta kan visas via tecken och 

symboler för att senare ska kunna ge dessa symboler och tecken en översättning till 

siffror (Lundström, 2015). Barnen kommer möta matematiken med en större förståelse 

när de bli äldre, men fortfarande inom förskolans verksamhet, eftersom förskollärarna 

har en skyldighet att ge barnen ett livslångt lärande (Skolverket, 2018). 

Ljungblad (2001) menar att det är utbildad personal, som i det här fallet är förskollärare, 

som besitter professionell utveckling och kan ge den bästa positiva utvecklingen av 

ämnet matematik till barnen på förskolan. 

 

 

 

8.4 Slutsatser 
 

Resultatet visar att förskollärarna är mycket medvetna om vad matematik handlar om. 

Matematiken finns med under hela barnens vardag, planerad som oplanerad aktivitet 

och förskollärarna är väl medvetna om att matematiken finns runt om barnen hela tiden.  

Förskollärarna ser till att alla barnen får bli inkluderade i en social kulturell miljö som 

ger förutsättningar till att ge det individuella barnet utveckling till att lära sig att fungera 

i interaktion med andra. Mötet mellan barn – barn och barn – pedagog är centrala delar 

för att lärandet ska ske mellan individerna i utbyte av varandras kultur, får nya 

erfarenheter och kunskaper av och om varandra. Säljö (2014) anser att det 

sociokulturella perspektivet har sitt samspel mellan individerna och den sociala 

omgivningen i förskolans verksamhet lär barnen interaktion tillsammans i lek, 

delaktighet och kommunikationer gemensamt. 



 

27 

 

 

Resultatet visar dock att ingen utav de sju intervjuade förskollärarna får någon 

kompetensutveckling utav rektorerna, trots att matematiken är så pass viktig för barnen i 

förskolan. Förskollärarna får själv hitta egna aktiviteter som anpassas till barnen och 

barngruppen som kan inkludera matematik, det finns böcker att tillgå idag om man vill 

fördjupa sig själv mera i ämnet. Barnen använder mycket matematiska begrepp, men det 

är förskollärarna som måste synliggöra att det är matematik det handlar om när barnen 

kommunicerar med varandra och när barnen använder sig utav de matematiska 

begreppen. 

 

Utifrån studiens teoretiska utgångspunkt, det sociokulturella perspektivet, blev resultatet 

att förskollärarna ser till att barnet får lära sig i interaktion med andra i den miljö som 

finns på förskolan. Genom att barn får kommunicera och arbeta tillsammans i 

barngruppens aktiviteter blir barnen delaktiga i varandras erfarenheter, kunskaper och 

utveckling. Oavsett hur förskollärarna undervisar barn i förskolan använder de någon 

form av sociokulturella redskap för att få ett brett socialt kulturellt lärande, i antingen 

språk eller materiella redskap. 

 

Respondenterna ansåg att ge barnen delaktighet är inget problem, oavsett om en del 

barn är mer framåt än andra. Det uppstår en mängd olika vardagliga situationer på 

förskolan när man är ensam med ett eller flera barn, då man kan passa på att fånga 

delaktigheten hos individen. Genom att bjuda in till den viktiga delaktigheten i form av 

kommunikation med individen benämns detta som mediering ur ett sociokulturellt 

perspektiv (Säljö, 2014). Individen lär sig argumentera och föra en diskussion 

gemensamt med andra och detta leds till att barnen tillsammans sedan kan lösa problem 

tillsammans i leken utifrån Vygoskijs teori (Säljö, 2014). 

 

8.5 Vidare forskning 
Utifrån studiens resultat och med den tidigare forskningen kan jag se att det är många 

faktorer som spelar in för att barnet ska få en bra början av intresset för matematiken i 

förskolan. Det jag kan se utifrån mina resultat av studien är att det krävs en engagerad 

förskollärare som vet vad matematiken handlar om, var det uppstår och hur sitt egna 

förhållningssätt är. Det är inte enbart i planerade aktiviteter som barnet lär i matematik, 

det finns runt om barnet i hela vardagen och dessa matematiska vardagsbetydelser när 

barn kommunicerar involveras barn i konkreta sammanhang att diskutera matematik, 
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belyser Lundström (2015). Det är förskollärarens roll, intresse och engagemang som ska 

presentera matematiken som roligt och lustfylld för barnet. Kompetensen för att se det 

matematiska lärandet hos barnet ska förskolläraren stödja, dokumentera och följa upp 

för att ge barnet den bästa förutsättningen för en förståelse för matematiken. Leken är 

inte bara en lek, den är viktig och känslig. Förskolläraren ska veta att leken är inte på 

barnets villkor längre när förskolläraren ska använda leken för ett redskap till 

matematik. Det är utav stor vikt att visa att förskollärarens arbete i verksamheten är 

viktig för barnet. Förskollärare måste finnas i förskolans verksamhet eftersom det är de 

som ska besitta kompetensen för att barnet ska få stimulans i sin utveckling och lärande, 

samt att se till att arbetet blir utfört (Skolverket 2018). 

 

Utifrån studiens resultat kan jag se att det, för förskollärare, finns ett behov av att 

tillföra kompetensutveckling inom matematiken och vad det innebär att undervisa i och 

dokumentera lärandeprocesser i matematik. Studiens resultat visade på att förskollärarna 

vet vad matematiken innebär och att de jobbar aktivt med matematik, men dilemmat i 

studien inom matematiken är att det inte var någon förskollärare som tog upp 

dokumentationen som ett viktigt redskap i barns lärande och utveckling. I enighet med 

tidigare forskning av (Ljungblad 2001) visar att matematiken är en viktig del i 

förskolans utbildning och det viktiga måste bli synliggjort för barnet i förskolan med 

hjälp av rätt kompetens från förskolläraren. Den pedagogiska dokumentationen är en 

viktig del av förskolans verksamhet och ett verktyg för förskolläraren att kunna 

synliggöra utvecklingen för lärande hos varje barn (Emanuelsson, 2007). Förskolan har 

även en skyldighet att en pedagogisk dokumentation genomförs för att bibehålla 

förskolans kvalité, den upprätthålls genom att följa upp, utvärdera och utveckla 

verksamheten, Skolverket (2018). 

 

Ett förslag till vidare forskning inom ämnet matematik är att ha en enkätundersökning 

för att nå ut till fler förskollärare och få ett större resultat. Med tanke på att det kan vara 

fler som deltar samt fler undersökningsfrågor kan tas med och man på så vis kan få en 

bredare bild hur förskollärarna arbetar med matematiken i förskolans verksamhet. Även 

att fler observationer sker i förskolans verksamhet för att synliggöra mer var 

matematiken uppstår mest och minst. Det skulle även vara spännande att studera vilken 

matematikform som används mest och varför 
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2 Intervjufrågor 
 

 Vad anser du är matematik? 

 Vad tänker du kring matematik för barnen i förskolans verksamhet? 

 Hur är ditt förhållningssätt till matematik i förskolans verksamhet? 

 Hur arbetar du i verksamheten för att uppmuntra till matematik? 

 Uppkommer matematiken spontant eller arbetar du med matematik i och med att 

undervisa i planerade aktiviteter? 

 Samtalar du med barnen så att barnen blir medveten om att det är matematik ni 

arbetar med, oavsett om det sker spontant eller planerad aktivitet i 

verksamheten? 

 Får du/ni någon kompetensutveckling inom matematik utav förskolechefen? 

 Hur tänker du om matematik, utifrån vad som står i läroplanen (2018), hur 

förskolan ska och kan uppnå målen? 

 Ser du i verksamheten att barnen tillsammans kommunicerar via matematik? 

 Vad tycker du ingår inom området matematik? 
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3 Sökning av artiklar 
 

För att ha fått fram vetenskapliga artiklar som är relevant för denna studie har artiklar 

sökts fram via databasen ERIC, det är endast Peer reviewed artiklar som har varit 

aktuella och artiklarna är inte äldre än fem år. Artiklarna som är med i min studie läste 

jag genom att läsa sammanfattning av artiklarna först, innan jag bestämde mig för vilka 

fem det skulle vara. Det blev många artiklar att gå igenom innan jag hittade rätt för min 

studies syfte. Var det en artikel som lät intressant lästes hela studien och en del var inte  

bra eller trovärdig som sammanfattningen gav uttryck till. 

 

Sökorden som använts för att få fram artiklarna i databasen är Math*, mathematic, 

preschool, kindergarden, history of preschool, AND, teachers pedagogical mathematical 

och children and math*. 

 

 

 

 

 

 
 


