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ABSTRACT  

 
Rönnberg, J. & Löjdström, A. (2011) Mathematics in pre-school High School of Gävle 

Degree in Teacher Education 

Supervisor, Fil. Dr Lisbet Claesson 

Examiner, Professor Peter Gill 

 

 

Summary 

 

This study will focus on how to work with mathematics in kindergarden. How do preschool-

teachers think about the mathematics they introduce in children´s early learning process in 

pre-school. The word mathematics can for many be a charged and a negative word. Some 

people derive it to the school´s traditional way of counting plus, minus and multiplication, and 

so on. Research shows that the best way to learn mathematics is through everyday situation. 

Also the importance of how to do this through play, to make learning a pleasurable 

experience. This thesis will address how to with mathematics in kindergarten. The questions 

we want answered through this work are: What is preschool teachers take on children´s 

mathematical development in preschool? How do teachers feel their work is influenced by 

pre-school curriculum revised and extended targets in mathematics? By interviewing four 

preschool teachers from two preschools from the same borough, with a Dictaphone we came 

to a conclusion. This conclusion was reached by analyzing the answers that was categorized 

into themes. Common for all respondents was that they all believe that mathematics is all 

around us all time. All respondents felt that mathematics do belong in kindergarten, but not in 

the same manner as school, in which mathematics is about learning the times tables, addition 

and subtraction. The results also show that respondents has been assigned training in 

mathematics to improve their competence. The preschool teachers views and attitude towards 

mathematics is of great importance of how children will perceive mathematics. In order to 

give children positive experiences it´s required by teachers to have positive approach and 

allow children to be co-researchers.     

 

Keyword: Pedagogice in preschool, small children´s mathematics, work procedure, learning, 

play and preschool curriculum. 





ABSTRAKT 
Rönnberg, J. & Löjdström, A. (2011) Matematiken i förskolan Högskolan i Gävle 
Examensarbete inom lärarutbildningen. 

Handledare, Fil. Dr Lisbet Claesson 

Examinator, Professor Peter Gill 

 

 

Sammanfattning 

 

Denna studie kommer att handla om hur några förskollärare arbetar med matematik i 

förskolan. Hur förskollärare tänker om den matematik de introducerar i barnens tidiga 

läroprocesser inom förskolans verksamhet.Termen matematik kan för många vara laddat och 

negativt. Vissa härleder det till skolans traditionella uppställningar i plus, minus, 

multiplikation och så vidare. Forskning visar på att det bästa sättet att få in matematik, är 

genom vardagliga situationer. Även vikten av hur detta utförs genom leken så att det blir ett 

lustfyllt lärande. De frågor vi vill få svar på genom detta arbete är: Vilken inställning har 

förskollärare till barnens matematiska utveckling i förskolan? Hur uppfattar några pedagoger 

att deras arbete påverkas inom förskolan av läroplanens reviderade och utvidgande mål i 

ämnet matematik? Genom att göra en kvalitativ intervju med hjälp av diktafon intervjuades 

fyra förskollärare vid två förskolor i samma kommun, på så sätt kom vi fram till ett resultat. 

Detta resultat kom vi fram till genom att analysera svaren som sedan kategoriserades in i 

teman. Det gemensamma för alla respondenterna var att alla anser att matematiken finns runt 

omkring oss hela tiden. Alla respondenterna ansåg att ämnet matematik hör hemma i 

förskolan, dock inte på samma sätt som i skolans verksamhet där matematik handlar om att 

lära sig gånger tabeller, plus och minus. Resultatet visar också att respondenterna blir tilldelad 

utbildning inom ämnet matematik för att höja sin kompetens. Förskollärarnas syn och 

förhållningssätt till matematik i verksamheten har stor betydelse för hur barnen kommer att 

uppleva ämnet matematik i framtiden. För att ge barnen positiva erfarenheter krävs att 

pedagogerna är positiva och medforskande med barnen. 
 

Nyckelord: Pedagogik inom förskolan, Små barns matematik, arbetssätt, lärande, lek och 

förskolans läroplan. 





 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

När jag var liten 
 

"När jag var liten kunde jag trolla.  

Jag kunde göra underverk, läka sår och gå på vattnet,  

färdas obegränsat i tid och rum,  

jag hade makt att förvandla världen eller skapa en ny.  

När jag var liten kunde jag trolla.  

Det var innan de lärde mig att jag inte kunde." 

 

~Joans Gardell~ 
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1. INLEDNING 

I arbetet behandlas pedagogers föreställningar om matematiken i förskolan. Enligt Sven 

Hartman (2005) är Friedrich Fröbel (1782-1852) pedagogen som grundade Tysklands 

”kindergarden”. Denna barnträdgård var till för att stimulera barnen inte som den tidigare 

verksamheten varit då den inriktade sig på barnpassning. Fröbel betonar vikten av gruppens 

och den fria lekens betydelse för barnens lärande. Fröbel skapade ett pedagogiskt lekmaterial 

som han gav namnet ”lekgåvorna” som hade till syfte att främja barnens fantasi. Detta 

material består av, flätmattor, klosslådor, bollen mm. Hans utgångspunkt var att utgå från 

naturen, såsom dess uppbyggnad, geometriska utformning och symmetrin. Fröbel utbildade 

även förskolepedagoger, man kan säga att han var en av dem som lade grunden för den 

moderna förskolan. Enligt Brita-Lena Öman (1991) hade dessa lekgåvor en central roll för 

matematikens grunder. Dessa lekgåvor gjorde att dialoger mellan barnet och den vuxne hade 

en stor betydelse för det lärande barnet.  

 

Matematik finns överallt där barnen befinner sig, det gäller bara att vi vuxna uppmärksammar 

och ger det matematiska benämningar. Föremål som är symetriska, mängder, jämt antal, udda 

antal varierande storlekar etc. Detta benämns inte alla gånger som matematik även fast det är 

det. När man hör ordet matematik refererar man ofta till skolgångens inlärning av 

uppställningar, plus och minus. Camilla Björklund (2008) menar att matematiken sägs vara 

den största faktorn till människans utvecklande samhälle och kultur. Den vuxna människan 

besitter vanligtvis kunskapen om att kunna räkna och mäta, och använder dagligen sin 

matematiska kunskap i varierande sammanhang. Matematik är så mycket mera än symboler 

och aritmetiska knep som lärs ut i skolan, matematiken har alltid varit kopplad till människans 

kultur. Verktyg som utvecklats genom tiderna för människans problemlösningar och 

kommunikation är klockan, räkneramsan och alfabetet. Elisabeth Duverborg (2006), skriver 

att matematik är vår äldsta vetenskap, den har sitt ursprung i att uppfatta och kunna räkna 

dem. Själva grundtanken med de matematiska idèerna är att para ihop föremål med räkneord, 

som sedan ersätts med föremål. Björklund (2010) skriver om att det är svårt att hitta ett enkelt 

svar på vad matematik egentligen är. Solem Heiberg Ida och Rikerås Lie Kirsti Elin (2008) 

framhåller att vi vuxna måste känna till matematik i andra kontexter än geometri, uträkningar 

och statistik. I förskolan skall inte den formen av lärande förekomma, men barnen skall ändå 

bli introducerade i vad matematik är. 

 

Vårt intresse för matematiken i förskolan har väckts efter många års yrkeserfarenhet inom 

verksamheten med barnen. Matematik har med den reviderade läroplanen Lpfö98/10 blivit 

mer omfattande, i studien skall vi undersöka hur pedagoger ser på matematik i förskolan. Vi 

ska även undersöka hur man arbetar för att etablera matematik hos barnen.  
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2. BAKGRUND 

 

I detta avsnitt behandlas vad forskningslitteraturen, efter vårt urval, säger som är intressant för 

vår studie. Bakgrunden inleds med pedagogisk praktik i vardagen, som följs av förtydligande 

av läroplanen om matematik. Som sedan följs av den systematiska påverkan av barns 

kunskapsutveckling och vägen till kunskap genom leken. Beskrivningen av 

undersökningsområdet tar även upp matematiken ur ett teoretiskt perspektiv och pedagogers 

inställning till matematik. 

2.1 Pedagogers inställning till barn och matematik inom förskolan 

Pedagoger som anser att matematik endast är till för att förbereda barnen för skolans värld ska 

inte hålla på med matematik i förskolan, men om pedagogerna däremot anser att matematik 

handlar om språk, relationer, tid och rum och skapar lust och glädje, då kan pedagogerna 

arbeta med matematik i förskolan menar Lillemor Emanuelsson (2008). Genom att barnet 

skall vara i centrum och att pedagogerna finns tillgängliga hjälper det till att skapa nyfikenhet 

och lust att lära, och arbetar på så vis fram en positivitet till matematik hos barnen. De barn 

som får höra att matematik är roligt och användbart, kommer i sin tur att tycka att det är roligt 

(Ibid). 

 

När barn får höra av vuxna att de inte förstår matematik och att de inte förstod något av 

mattelektionerna i skolan, påverkas barnen negativt av detta. Därför är det naturligtvis viktigt 

att förskolläraren har en positiv inställning till matematik. Vuxnas attityder överförs till barn, 

en positiv bild av matematik hos vuxna överför en positiv bild till barnen (Emanuelsson 

2008). Alla intryck har betydelse för om matematik skall upplevas som positivt eller negativt, 

miljön, attityder och andra sinnesintryck påverkar utgången av intrycken. Hur de vuxna 

uttrycker sig har betydelse för hur upplevelsen blir hos barnet. Positiv respons genererar 

glädje och positivitet hos barnet. Om barnet gör fel reagerar barnet troligen inte negativt om 

inte pedagogen gör det, likaså om pedagogen utstrålar osäkerhet i ämnet avspeglar det sig på 

barnen (Darla J Shields 2005). Dessa argument underbyggs även i forskning som studerat 

lärares attityder och vad det har för konsekvenser för inlärningen av matematik. Resultatet 

visar att attityden till matematik hos lärare är den största faktorn till vilken attityd barnen har 

till matematik (Ruffel, M. Mason, J. Allen, B. 1998).  

 

  

Wedege, T. Grunditz, A. Lansheim, B. Svensson, C. Nordahl, M. Bynke, M. Zanjani, N.  

(2011) studie om matematik i förskolan visade på att matematik sällan uppmärksammas då 

pedagogernas syn på matematik innebär att lära sig räkna. Detta medför att tillfällen då 

matematisk utveckling skett med barnen har det inte uppmärksammats eller ibland till och 

med avbrutits och där med hämmat utvecklingen för barnen. Barnen själva upptäcker inte vad 

matematik är det är därför viktigt att det finns kompetent personal som kan sätta rätta 

benämningar på matematiken. Läroplanen för förskolan (Lpfö98 Reviderad 2010) framhåller 

att i förskolan skall barnen mötas av kompetent personal som ser varje barns möjligheter så att 

de tillsammans med andra kan utforska omvärlden (Wedege mfl).  

 

2.2 Förskolans läroplan om matematik 

I läroplanen för förskolan (Lpfö98 Reviderad 2010) påvisas att ”Förskolans verksamhet ska 

präglas av en pedagogik där omvårdnad, omsorg, fostran och lärande bildar en helhet” Det 
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framkommer även att ”verksamheten skall främja leken, kreativiteten och det lustfyllda 

lärande samt ta till vara och stärka barnets intresse för att lära och erövra nya erfarenheter, 

kunskaper och färdigheter” (s.9). Från och med första juli 2011 reviderades läroplanen för 

förskolan, det innebär att vissa mål och riktlinjer har förtydligats och kompletterats. Av dessa 

mål är det bland annat matematiken som fått större utrymme. Under rubriken mål, gällande 

utveckling och lärande uttrycker läroplanen följande: 

 
”Förskolan ska sträva efter att varje barn  

Utvecklar sin förståelse för rum, form, läge och riktning och grundläggande egenskaper 
hos mängd, antal, ordning och talbegrepp samt för mätning, tid och förändring, 

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

olika lösningar av egna och andras problemställningar, 

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

och samband mellan begrepp, 

Utvecklar sin matematiska förmåga att föra och följa resonemang, ” 
 

                                                                       (Läroplanen, Lpfö 98. Reviderad 2010, s. 10) 

 

Vidare blir det intressant att veta vilka riktlinjer som gäller, alltså vad som ska utföras av den 

som arbetar i verksamheten som förskollärare. 
 

”Förskollärare ska ansvara för 

Att arbetet i barngruppen genomförs så att barnen 

– stimuleras och utmanas i sin matematiska utveckling, 

Arbetslaget ska  
Utmana barns nyfikenhet och begynnande förståelse för språk och kommunikation samt 

för matematik, naturvetenskap och teknik, ” 

 

                                                                         ( Läroplanen,Lpfö98. Reviderad 2010, s.11) 

 

Dessa mål och riktlinjer påvisar att den pedagogiska verksamheten skall utveckla barnen från 

deras egna föreställningar. Pedagogerna skall finnas som ett stöd för barnen och inspirera dem 

till viljan att lära. Allt skall ske i en miljö som inspirerar till lek, kreativitet, utforskande och 

lärande. Läroplanens bindande föreskrifter medför att det går att kontrollera vad som är 

förskollärarens ansvar och vad som är arbetslagets ansvar. Denna fördelning medför även att 

förskollärarnas professionella status höjs. Förskollärarnas kompetens och verksamhetens 

innehåll kan betraktas som värdefulla och det krävs för att få professionell status (Paula 

Berntsson, 1999). 

 

2.3 Systematisk påverkan på barns kunskapsutveckling  

Systematisk påverkan på barns kunskapsutveckling handlar om det som gör att barnet blir 

nyfiket, hur man gör för att locka fram viljan att lära hos barnet. Vad som väcker barns 

nyfikenhet kan vara varierande beroende på barnets utveckling, intresse eller sociala 

bakgrund. Att låta barnet uttrycka sina egna känslor, vilja, önskningar och att man förstår och 

tar hänsyn till barnets behov gör att förskolläraren kan möta barnet på den nivå den befinner 

sig på. Att kunna kompromissa med barnet är ett sätt för att förstå och kunna gå barnet till 

mötes utan att för den skull helt och hållet följa barnets intentioner (Eva Johansson 2003) . 

Barn söker mening i sin tillvaro, och vill tillsammans med andra människor utforska och 

samla kunskap. Barnets egna erfarenheter har betydelse för vad barnet intresserar sig för och 

hur de förstår olika situationer. Ahlström, Bergius, Emanuelsson, Emanuelsson, Holmqvist, 

Rystedt & Wallby (1996) resonerar att om pedagogen ställer frågor till barnnen och ber dem 

förklara hur de tänker, uppmuntras barnen att utveckla sin matematiska förståelse. När barnet 
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får tillämpa sina egna erfarenheter och ta del av andras och därefter ta del av den nya 

kunskapen ses detta som betydelsefullt för lärandet.  

Genom att introducera matematik för barn i förskolan kan det bidra till att barn utvecklar ett 

intresse för ämnet. I förskoleverksamheten är inte begreppet ämne vanligt då det förknippas 

med skolreformens undervisning, det är dock inte syftet att förskolan skall tillämpa skolans 

undervisning. Barn tillsammans med vuxna och vänner skapar gemensamt en meningsfull 

tillvaro (Susanne Thulin 2011). När barnen kommer in i skolverksamheten är det en fördel om 

de inte är främmande för symboler och siffror, barnet har då lättare att följa skolreformens 

matematik. För att göra det möjligt för barnen att på bästa sätt erfara och förstå matematik bör 

den som håller en matematisk undervisning har en djup förståelse för det pedagogen 

undervisar om (C Gibsy Abbott 1988). 

 

2.3.1. Leken, vägen till kunskap. 

Leken kan vara vägen till kunskap. Olof Magne (2002) menar att barn lär sig genom leken, 

leken är en frivillig sysselsättning där matematisk kunskap kan växa fram. Enligt Mange 

(2002) är leken något som sker på låtsas, man blir avskild från det praktiska livet. För att 

lekandet skall fungera måste man gemensamt komma fram till vilka regler som skall gälla så 

det blir ordning och struktur i leken. Genom leken speglar sig ofta händelser från det verkliga 

livet. Det är till stor del genom leken som barn lär matematik. För att bli duktig i matematik 

krävs emellertid både motivation och arbete. I Johannes Lunneblad (2008) avhandling går att 

läsa att forskning i förskolans praktik betonar vikten av det gemensamma, som något som är 

”inbäddat” i rutiner och aktiviteter. Pedagogerna arbetar efter att rutiner och 

gruppsamhörighet är viktiga aspekter för inlärningen. Känner ett barn samhörighet med 

barngruppen och pedagogerna kan de bli mer motiverade till inlärning.  

 

Lärarens attityder påverkar barnen, som lärare har man stor makt att vidga barnens 

erfarenhetsvärld med att ge dem upplevelser som kan bidra med att väcka deras nyfikenhet 

och lust att lära. Gällande mattematik finns två sorters lärande, det ena är de som fångar 

matematiken i vardagen, ingen specifik planering görs utan de ser att matematiken kommer in 

som en naturlig del i vardagen. Man låter barnen själva upptäcka vad matematik är, man 

menar att man för in matematiska begrepp naturligt vid spel, dukning eller då man ställer 

undan leksaker. Detta arbetssätt gynnar de barn som är intresserade och har goda kunskaper, 

de barnen som har behov av att lära mer, de som inte deltar eller inte har intresse för 

aktiviteterna kan lätt glömmas bort. Den andra sortens lärande är att ha organiserade 

situationer. Här finns det lite olika sätt att gå tillväga, man kan organisera 

undervisningssituationer som är skolförberedande eller att man har ett tema där man 

problematiserar händelser och frågeställningar. Lärarna som lyfter fram matematiken i 

vardagen tar tillvara på möjligheten att träna matematiska begrepp och lösa vardagliga 

problem som ryms inom ramen av lek, skapande och fantasi. På detta sätt synliggör läraren 

matematiken i organiserade situationer där alla barn ges möjlighet till ett lust fyllt lärande 

(Samuelsson och Sterner 2003). 

 

Gunilla Lundqvist (1996) för ett resonemang om att det är genom leken som barn utvecklar 

sitt medvetande om omvärlden. I leken kan de hävda sig mot vuxenvärlden och på så sätt 

skapa en form för sina handlingar. I förskolan har leken en given plats, i skolan begränsas 

leken till raster. Pramling Samuelsson & Johansson (2003) belyser att det finns några 

grundläggande aspekter, att barnets egen vilja, lusten att lära och den egna aktiviteten, dessa 

måste finnas för att lärandet skall vara möjligt. Om man som pedagog skall kunna skapa sig 

en bild av vart barnet befinner sig i sitt lärande gäller att man genom dialog försöker förstå 
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barnets tankar och därigenom utmanar barnet till att reflektera och undersöka samt att bekräfta 

barnet i lärandet. Författarna menar även att det är av stor betydelse att pedagoger reflekterar 

över det observerade och dokumenterade, detta skall göras för att man skall kunna möta 

barnet i dess lärande där barnet befinner sig. 

 Det finns en del frågor som man skall ställa sig i detta reflekterande är tillexempel:  

 
”Hur ser jag på barn i allmänhet? Hur ser jag på detta barn? Hur tänker jag om kunskap 

och lärande? Vad vet jag om just detta barns lärande och lärprocesser? I vilket 

sammanhang kan det observerade sättas in? I reflektionen skall man ställa sig frågor som:  

Bejakar jag barnets lust och nyfikenhet? Finns det möjlighet för egen aktivitet och 

utforskning? Finns det möjlighet för samvaro med andra barn?”  

 

                                                          Pramling Samuelsson & Johansson, 2003 s.108-109. 

 

För att på ett professionellt sätt kunna svara på och kunna tillämpa systematisk påverkan till 

barns förståelseutveckling krävs att det finns utbildade förskollärare som har goda 

ämneskunskaper och didaktiska kunskaper i relation till de yngre barnens lärande, på sikt kan 

det lyfta kunskapsnivån för alla barn och unga (Thulin 2011). Barn möter matematik i 

vardagliga situationer. Allt från att gå till affären och väga apelsiner till att duka bordet på 

förskolan. Det gäller som pedagog att analysera matematiken genom att studera hur barn 

använder räkning, mätning och geometri. Magne (2002) menar att matematik utvecklas 

genom att pedagogen pendlar mellan handling och tänkande. Forskaren diskuterar även att 

barn har olika utbildningsbehov, som bör stimuleras på olika sätt i matematikförståelsen. 

Varje barn skall mötas på den nivå de befinner sig för att kunna få den handledning och 

stimulans de behöver. Författaren menar även att när barnet befinner sig vid tre års ålder så 

kan man börja inleda matematisk undervisning, då kan barnet oftast behärska språket och kan 

utbyta tankar och idéer med vuxna.  

 

För att pedagogen skall kunna möta barnet i dess matematiska tänkande krävs olika typer av 

kunskap. Har man kompetens kan man aktivt möta barnen i deras intresse, vara stöttande, 

uppmuntrande underlätta deras utveckling (Ahlberg, Bergius, Duverborg, Emanuelsson, 

Olsson & Pramling 2003). 

 

2.4  Påverkan ur ett teoretisk pedagogiskt perspektiv 

Loris Malaguzzi (f.1921-1994) grundade ”Reggio Emila”, denna pedagogik som har 

influenser vid många förskolor i dagens samhälle. Malaguzzi var en eldsjäl som levde i 

Italien. Hans pedagogik går ut på att man inte får ställa kunskap och skapande mot varandra, 

han menar att fantasi och förnuft är en förutsättning för att ta tillvara på barnets hundra språk. 

I annat fall finns det risker för att skola och förskola skapar en institutionell värld, att världen 

stängs ute. När ett barn kommer till förskolan har den erfarenheter och kunskaper, det gäller 

för läraren att ta tillvara dessa kunskaper. Arbetssättet ger utrymme för fantasi och 

upptäckarglädje, detta medför att det finns stort utrymme för det talade språket och därigenom 

ett inledande utrymme för matematikundervisningen (Johansson 2003). Det som är 

grundläggande för denna pedagogik är att man som pedagog är känsliga för mänskliga 

relationer. Förskolläraryrket är ett av de svåraste yrkena anser Malaguzzi då det kräver att 

pedagogen besitter förmågan att vilja bli nyfiken på nytt, och att bli överraskad över barns 

skapande. Dokumentation är en viktig aspekt i denna pedagogik, det finns dock ingen specifik 

metod, det gäller bara att hitta fram till en metod som fungerar bäst. Dokumentationen skall 

ses som en bro mellan den vuxne och barnet. Dokumentation är ett arbetsmaterial som gör det 

möjligt att sammansmälta teori och praktik. Utifrån detta kan pedagogen se exempelvis, vilka 
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behov barnen har? Vart är de på väg? Vilka olika vägar väljer barnen för att lära sig? Detta är 

några aspekter som pedagogen kan ta tillvara, desto fler frågor man har ju fler aspekter ser 

man, allt i en evig spiral. I denna pedagogik finns inga misslyckanden, utan man lär sig av 

misstagen, Det gäller både för barn som för de vuxna. 

 Malaguzzi menar att: 
 

”Ett barn har hundra språk men berövas 99. Skolan och kulturen skiljer huvudet från 

kroppen. De tvingar en att tänka utan kropp och handla utan huvud. Leken och arbetet, 
verkligheten och fantasin, vetenskapen och fantaseriet, det inre och det yttre görs till 

varandras motsatser.” 

 

                                                             (Loris Malaguzzi se Gedin & Sjöblom 1995, s.99) 

 

Med dessa ord vill han påvisa sin teori om att barn är individer som är kompetenta och har 

fantastiska utvecklingsmöjligheter, det är samhället som berövar barnet möjligheten att 

utveckla sin fulla kompetens.  

 

2.5 Sammanfattning 

Som framkommit i den genomgångna bakgrundsdelen för denna studies förståelse är vikten 

av utbildade pedagoger och deras inställning till barnens matematiska förståelseutveckling av 

stor betydelse för hur barnets förutsättningar till inlärning framträder. Pedagogen bör utmana 

barnen utifrån deras kompetens och intressen, möta dem på den nivå de befinner sig och vara 

medforskare med barnen. Leken har stor betydelse för lärandet hos barnen, matematik finns 

överallt. Som pedagog skall det finnas kompetens att se och kunna ta tillvara på de tillfällen i 

verksamheten som kan ge ett matematiskt lärande. När barnen börjar skolan skall de inte vara 

främmande för olika matematiska begrepp, de skall finna matematiken positiv och 

inspirerande. 
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3. SYFTE 

 

Syftet med denna studie är att beskriva hur några förskollärare tänker om den matematik de 

introducerar i barnens tidiga läroprocesser inom förskolans verksamhet. 

 

Frågeställningar: 

 

 Vilken inställning har förskollärare till barnens matematiska utveckling i förskolan? 

 

 Hur uppfattar några pedagoger att deras arbete påverkas av läroplanens reviderade och 

utvidgande mål i ämnet matematik? 
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4. METOD  

 

Denna del av studien grundar sig på en kvalitativ metod, den har utförts genom intervjuer med 

fyra förskollärare. Materialet från intervjuerna transkriberades och sedan bearbetades det fram 

till ett resultat. 

4.1 Kvalitativ metod 

En kvalitativ metod kännetecknas av att de inte använder sig av siffror eller tal, man använder 

sig istället av verbala formuleringar, skrivna eller talande. Den vanligaste metoden som 

används vid en kvalitativ studie är intervjuer. Det krävs träning för att bli en bra intervjuare.  

Det intressanta med en sådan typ av studie är att se hur respondenten tolkar och uppfattar den 

omgivande verkligheten (Jan Backman, 1998). Jan Trost (2005) stärker Backmans påstående 

då han menar att genom kvalitativa intervjuer kan man förstå hur den intervjuade personen 

känner och tänker, vilka erfarenheter den har och hur den intervjuades föreställningsvärld ser 

ut. Författaren resonerar även om det som är utmärkande för en kvalitativ metod är att det 

ställs enkla och raka frågor. Jan Hartman (2004) hävdar att datamaterialet endast är en mängd 

nedskrivna anteckningar av intervjuerna som utförts. För att kunna tolka dessa måste 

materialet analyseras.  

 

4.1.1Val av metod 

Kvalitativa intervjuer var den datainsamlingsmetod som var mest givande för svaren av våra 

frågeställningar. Intervjuer har valts för att få personlig kontakt med pedagogerna, enkäter får 

inte plats inom ramen för detta arbete då det kan vara svårt att få in svaren i tid. Intervjuerna 

utfördes av en korrespondent för att respondenten skulle känna sig bekväm. Trost (2005) 

menar att det är viktigt att den som blir intervjuad inte känner sig i underläge. 

 

 ”När forskaren har bestämt sig för att använda intervjuer, innebär det 

vanligtvis att han eller hon anser att undersökningen – med det speciella 

projektets syfte i åtanke – tjänar på att erhålla material som ger mer 

djupgående insikter i ämnet, men som bygger på information från ett färre 

antal informanter” (Martyn Denscombe 2000 s. 132.) 

 

Intervjuer anses som mest lämpade för att få så detaljerad information från respondenten som 

möjligt. Jan Hartman (2004) påpekar att genom intervjuer får korrespondenten så mycket mer 

än datamaterial, såsom minspel, lukter och kroppsspråk.   

4.2 Urval 

Urvalet har begränsats till fyra förskollärare. Dessa förskollärare arbetar vid två förskolor i 

samma kommun. Vid båda förskolorna arbetar man åldersindelat. På småbarnsavdelningen är 

barnen 1-3år och på syskonavdelningen är de 3-5år. För att få en bred undersökning har det 

valts två respondenter från varje ålderskategori. Förskolechefen för respektive förskola 

kontaktades för ett godkännande angående intervjuerna. Respondenterna kontaktades först via 

telefon, där de fick bestämma om de ville medverka eller inte i studien, därefter skickades ett 

missivbrev ut, som innehöll information om syftet med studien (se bilaga 1).   
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4.3 Forskningsetiska principer 

Enligt vetenskapsrådet (2002) finns det fyra huvudkrav som ett forskningsprojekt skall ta 

hänsyn till när en studie skall genomföras. Dessa principer har tagits hänsyn till i denna 

studie.  

 

Informationskravet innebär att förskollärarna är informerade om hur de är delaktiga i studien. 

Respondenterna informerades om syftet, det vill säga vilka föreställningar de har om 

matematiken i förskolan. Ett missivbrev skickades ut till respektive förskola där information 

om vad studien behandlar. När det gäller samtyckeskravet blev deltagarna informerad om att 

det var frivilligt och att intervjun när som helst kunde avbrytas. Konfidentialitetskravet 

innebär enligt vetenskapsrådet (2002) att de uppgifter om personer som deltagit i en studie 

skyddas och identitetsuppgifterna förvaras på ett otillgängligt sätt för att utomstående inte 

skall kunna läsa dem. För att avidentifiera förskollärarna har de informerats att de i studien 

kommer att tilldelas fiktiva namn. Ljudinspelningen kommer att arkiveras vid Högskolan i 

Gävle i två år och där efter förstörs. De intervjuade personerna fick skriftlig och muntlig 

information om att de får ta del av det färdiga examensarbetet. Nyttjandekravet innebär att 

intervjumaterialet inte får nyttjas mer än i ett forskningssyfte. Steinar Kvale och Svend 

Brinknann (2009) för ett resonemang om vikten av att det bör stå klart för respondenten innan 

intervjun tar sin början vem som kommer att få tillgång till materialet. Respondenterna 

informerades om att intervjumaterialet endast kommer att användas i denna studie, samt att 

det endast kommer att behandlas av oss som gör studien.  

4.3.1 Överväganden om undersökningsresultatets giltighet 

Validitet innebär att data och metoder är sanningsenliga. ”Validitet handlar om i vilken 

utsträckning forskningsdata och metoderna för att erhålla data anses exakta, riktiga och 

träffsäkra.”(Denscombe 2000 s. 283). Trovärdigheten i denna studie har till syfte att studera 

det område som skall undersökas. Ambitionen med denna studie är att ha utformat ett material 

som är lätt att tolka för läsaren. För att läsaren skall förstå resultatet i undersökningen är det 

viktigt att tänka på kommunicerbarheten. Intervjufrågorna är lättolkade och väl utformade för 

att undvika missförstånd. Genom att inte dela ut intervjufrågorna i förväg och att pilotstudien 

genomfördes höjdes validiteten i undersökningen. 

 

4.4 Undersökningens tillvägagångssätt 

Här följer en presentation av undersökningens tillvägagångssätt och hur materialet 

transkriberades, bearbetades och analyserades för att sedan komma fram till ett resultat. 

4.4.1 Intervju frågornas utformning och intervjuernas genomförande 

Intervjufrågorna utformades efter studiens syfte ( se bilaga 2), för att ge så tillfredsställande 

svar som möjligt. Genom att intervjufrågorna är enkla och raka blir svaren komplexa och 

innehållsrika (Trost 2005). Denscombe (2000) menar att det kan finnas ytliga likheter mellan 

intervju och konversation men en intervju är faktiskt så mycket mer. När en intervju utförs 

finns det kunskap och antaganden om situationen. De ursprungliga frågeformuleringarna har 

under studiens gång hela tiden preciseras och finslipats, till att slutligen komma fram till de 

definitiva formuleringarna av frågorna (Backman 1998). För att våra intervjufrågor skulle 

vara så bra utformade som möjligt, och lätt att förstå så valde vi att utföra pilotintervjuer med 

två pedagoger. Detta skapade en bra bild av hur lång tid intervjun tog och om dessa frågor gav 

tillfredsställande svar på studiens frågeställningar. Efter intervjun diskuterade vi hur frågorna 
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upplevdes, det visade sig att utformningen av intervjufrågorna var relativt bra, men en del 

frågor behövde omformuleras.  

 

Ett missivbrev (se bilaga 1) skickades ut till respektive förskola. Intervjufrågorna lämnades 

inte ut till respondenterna innan intervjun, detta för att trovärdigheten av svaren skulle minska 

då det skulle ge respondenterna tid att resonera kring svaren tillsammans med andra 

pedagoger. Respondenterna fick via telefonkontakt bestämma vart intervjun skall äga rum, 

detta för att inte respondenten skall känna sig i underläge. Vid intervjutillfället valdes att 

endast en av korrespondent deltog tillsammans med en respondent (Trost 2005). Intervjuerna 

utfördes på respektive förskola dessa tog ca 30 minuter. Intervjun dokumenterades via 

diktafon och fältanteckningar. Efter utförd intervju bearbetades materialet genom 

transkribering, som sedan bearbetades till ett resultat av studien. 

4.5 Undersökningsmaterialets  bearbetning och analys 

När intervjuerna var utförda transkriberades materialet. Eftersom transkribering av materialet 

är tidskrävande, valdes att korrespondenten som utfört intervjun sammanställde denna. När 

sammanställningen var slutförd skrevs de ut på datorn för att ge ett bra helhetsintryck. 

 

Allt intervjumaterial fick ett likartat format för att underlätta hanteringen av materialet 

(Denscombe 2000), detta bestod av papperskopior i A fyra- fomat. Författaren menar även för 

att kunna referera till varje enskild intervju så behöver dessa markeras med en siffra eller kod. 

Datamaterialet undersöktes om det fanns karakteristiska relationer mellan respondenternas 

svar. Efter analysen kategoriserades resultaten in teman som utmärker sig relevanta för 

studiens syfte. För att styrka validiteten av resultaten har respondentens svar citerats. För att 

avidentifiera respondenterna valdes att citaten till vis mån är omgjorda från talspråk till 

skriftspråk (Trost 2005). Backman (2005) för ett resonemang att vid kodning av 

datamaterialet är det viktigt att vara kreativ och intresserad för att få ett så bra material som 

möjligt. Enligt Hartman (2004) innebär kategorisering att klassificerar, att man för samman 

begrepp som handlar om samma sak. Detta moment utfördes när intervju materialet 

analyserades. 
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5. RESULTAT 

 
I denna del av studien kommer resultaten av intervjuerna att redovisas. Det förekommer citat 

från respondenterna, detta för att stärka validiteten i studien. Resultaten presenteras indelade i 

teman utifrån respondenternas svar: 

 

 Matematikens plats i förskolan och dess konkreta tillämpning 

 Barnets lärande och matematiska förståelse 

 Förskollärarens pedagogiska motivation 

 Verksamhetens kollegiala arbete 

 

5.1 Urvalsgrupp 

Respondenterna i denna undersökning är fyra kvinnliga förskollärare som har arbetat inom 

förskolans verksamhet från 22 till 32 år, vissa har arbetat som barnskötare innan de 

vidareutbildat sig till förskollärare. En av respondenterna har en vidareutbildning inom 

matematiken i förskolan. De arbetar vid två förskolor inom samma kommun. Vid förfrågan 

om de arbetar efter någon speciell pedagogik så svarade pedagogerna vid den ena förskolan 

att de inte arbetar efter någon specifik pedagogik utan att de blandar. De pedagoger som 

arbetar vid den andra förskolan gav olika svar, även fast de arbetar på samma arbetsplats. En 

av pedagogerna svarade att man inte arbetar efter någon speciell pedagogik medans kollegan 

svarade att de lagt fokus på språk och på senare tid även matematik. Förskollärarna har i 

presentationen fingerade namn för att följa sekretessen dessa är; Karin, Sara, Agnes och 

Cecilia. 

5.2 Resultatpresentation 

I denna del kommer en presentation av de fyra teman som resultat delen är indelad i.  

5.2.1 Matematikens plats i förskolan och dess konkreta tillämpning 

Vid förfrågan om vad pedagogerna anser om att arbeta med mindre barns matematik i 

förskolan så ansåg pedagogerna att det är roligt och intressant. En viss tvekan förekom om 

vad pedagogerna praktiskt arbetar med inom matematik.  

 
”Ja, det blir ju att man kanske pratar i den dagliga 

verksamheten, kanske när man sitter vid matbordet, man 

räknar hur många man är och man gör saker på en enkel 

nivå.” (Karin) 

 

Samtliga pedagoger menar att med den nya läroplanen har det blivit tydligt att de ska arbeta 

med matematik i förskolan. Pedagogerna har fått tänka att matematik är något som finns runt 

omkring dem, allt från att plocka äpplen till att räkna hur många kompisar det sitter runt 

matbordet. För att kunna utveckla barnen i deras matematiska utveckling krävs att barnen får 

höra matematiska begrepp, att man pratar matematik i verksamheten. Samtliga pedagoger 

anser att ett stort ansvar ligger hos dem för att barnen skall utvecklas på ett bra sätt, detta 

utförs genom att vara lyhörd och genom leken se hur barnen utvecklas matematiskt. Genom 
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att barnen mäter, ålar under och över, klättrar m.m, uppmärksammar och benämner läraren 

detta som matematik, detta hjälper barnen att utveckla sin förståelse för vad matematik är 

(Sara).  

 

Hur förskolläraren arbetar konkret med att tillämpa matematik för att ge barnen en förståelse 

gällande antal, utförs med att den vuxna tillsammans med barnen räknar på fingrarna. Vid 

matsituationer räknar de tillsammans hur många kompisar det sitter vid bordet, samtliga 

använder sig även av begrepp som bakom, framför, under och över. Hur många munnar, 

näsor, bestick, tallrikar är också saker som räknas och reflekteras över tillsammans med både 

pedagog och barn. Pedagogerna visar konkret med både fingrar och även annat material 

såsom gossedjur eller frukt genom att sortera och räkna antalet. Matvärdssyssla använder man 

sig av mycket på en av förskolorna, detta är ett bra tillfälle för matematiskt tänk, barnen får 

själva tänka ut hur många barn som är där, hur många tallrikar skall det då vara, bestick, glas 

och hur många bord det behövs (Cecilia, Agnes). Respondenten (Cecilia) menar att alla barn 

räknar på olika sätt och då skall barnen tillåtas att räkna olika. 
 

”Ja vi jobbar ju mycket, vi har ju matvärdssysslan där 
barnen får vara med och duka och där har vi ju dagligen  

hur många som ska äta, hur många bord det ska vara, 

hur många tallrikar det behövs. De lär sig, barnen får ju 

tänka själva där och dom räknar på olika sätt, alla räknar 

olika då är det viktigt att vi tillåter dom att räkna olika.” 

(Cecilia) 

 

Vid samlingar när barnen äter frukt så beställer de av pedagogen hur stor bit frukt den vill ha, 

en halva, en fjärdedel eller till och med en åttondels frukt (Cecilia). Samtliga pedagoger anser 

att det är viktigt att de matematiska uttrycken ska benämnas korrekt, det är en cirkel inte rund 

ring. Uppdragspåsar finns vid en av förskolorna, dessa innehåller olika uppdrag så som: hämta 

en liten kotte och en stor kotte, en lång pinne och en kort pinne.  

Hur de konkret arbetar med matematik dagligen är slående lika för alla respondenterna, 

barnens matvärdssyssla är väldigt konkret men även vid påklädning kommer matematiska 

begrepp in i verksamheten. 

 
”Ja, i matvärdssysslan ingår det ju antal tallrikar, 

bestick, glas, hur många barn som är där under dagen 

och vid påklädning pratar vi om att man har två vantar 

man har två skor, en mössa med mera.” (Agnes) 

 

Vid samlingstillfällena på förskolan räknar barnen hur många barn det är, hur många som är 

pojkar och hur många som är flickor. En av respondenterna anser att rumsuppfattning är 

jätteviktigt, att barnen skall lära sig vad som menas med under, över och att man kan klättra 

upp på stolen, ner från stolen, barnen skall få en god förståelse för olika matematiska begrepp 

i förskolan (Sara).  

 

Sammanfattningsvis framkom om matematikens plats i förskolan och dess konkreta 

tillämpning att arbetet med barn inom förskolan utförs mycket konkret och tydligt. Matematik 

går att tillämpa vid alla tillfällen i förskolan, det finns överallt omkring dem. 
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5.2.2 Barnens lärande och matematiska förståelse 

Arbete med matematik ökar barnens praktiska kunskap och förståelse genom att pedagogerna 

medvetet arbetar dagligen med matematik och på så sätt ökar barnens förståelse för 

matematik. Som pedagog krävs att de är lyhörda för de signaler barnen ger, om pedagogen 

märker att barnet inte förstår så försöker de att byta metod tills barnet förstått. Hur det visar 

sig konkret om barnen har förstått kan testas genom att pedagogen ber barnet hämta föremål 

med olika former, be barnet para ihop saker, genom att prata med barnet ser pedagogen om 

barnet förstår. 

 
”Jo, jag ser ju om barnen uppfattar det vi pratar om, hur 

många tallrikar tillexempel kring bordet och så genom 

dokumentation kan man återberätta vad vi gjort.” 

(Agnes) 

 

Dokumenterar gör pedagogerna dagligen, detta för att medvetet kunna på sikt se hur barnet 

utvecklat sitt kunnande. Deltagarna i studien lyfter fram att läroplanen för förskolan (Lpfö 98 

reviderad 2010) står det att pedagogerna skall dokumentera verksamhetens händelser och 

innehåll dagligen. Pedagogerna samverkar med föräldrarna om barnens matematiska 

förståelse genom att visa dokumentationer och samtalar med föräldrarna. Vid 

utvecklingssamtal förklarar pedagogen hur dokumentationen ser ut och vad syftet är för 

dokumentation, varje barn har en egen portfolio där dokumentation om barnet finns. 

 
”Vi har ju dokumentation då, som portfolie. Dessa har 

vi  när vi har våra utvecklingssamtal, då förklarar man 

för föräldrarna vad som vi sätter i deras portfolie, vad 

man gör tillexempel med matte. Så knäpper vi kort och 
skriver lite som vi sätter i deras portfolie.” (Cecilia)  

 

En pedagog menar att det har blivit bättre nu med den nya läroplanen där matematik fått 

större utrymme, att tänket om matematik är större och att pedagogerna tillsammans med 

barnen samtalar om matematik (Cecilia). 

 

Om förskolläraren stöter på problem med barns uppfattning gällande antal så försöker 

pedagogen att ändra uppgiften till en lättare uppgift. Ställs för stora krav på barnen märks det i 

ett senare skede när pedagogen ber barnet utföra uppgifter, gör barnet inte det man efterfrågar 

så får man anta att barnet inte uppfattat det pedagogen lärt ut. Som pedagog skall man ge 

olika lösningar för barn lär sig olika. 

 

Vad som framträder gällande barnets lärande och matematiska förståelse är att uppgifter som 

tilldelas barnen skall vara på en nivå som barnen behärskar. Med den nya läroplanen känner 

respondenterna att det är tillåtet att arbeta med matematik. Dokumentation är viktigt för att 

kunna synliggöra lärandet för både barnet själv och för föräldrar. 
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5.2.3 Förskollärarens personliga motivation 

Meningsfull pedagogisk kunskap inom matematiken innebär för respondenterna att de kan ta 

barnens perspektiv, att vara medforskare med barnen och se hur barnen lär sig och får 

erfarenheter inom matematiken. Utbildning har också en stor betydelse. 

  
”Vi får ju utbildningar i framför allt nya läroplanen nu 

och nu har vi jobbat väldigt mycket med matematik, och 

dom utbildningarna gör ju att man lär sig att tänka matte 
på ett annat sätt för barnen. Jag tycker det är jätteviktigt 

att få utbildningar och sen läser man mycket i böcker, 

det står mycket i media, man suger åt sig allt som hörs.” 

(Cecilia) 

 

 

Respondenterna skulle vilja kunna påverka verksamheten för läroplanens måluppfyllelse 

genom att ha mindre barngrupper och att det finns mycket praktisk matematik att tillgå. En 

pedagog kommer tillbaka till det här med portfolio, att kunna hitta ett sätt som visar barnens 

utveckling, en uppdelning i de olika ämnena så det tydligt syns vad som utvecklas hos barnen. 

Det är även viktigt att barnen får en bra start på sin matematik, när barnen tänker matematik 

så är det något som upplevs som roligt och positivt. Pedagogerna anser att förskolan har blivit 

mer värdefull idag, med den nya läroplanen har förskolläraryrket fått högre status än tidigare. 

I följande citat menar responndenten att hon vill ha mer tid för reflektion i 

förskoleverksamheten. 

 
”Det jag önskar är att vi skulle ha mer tid tillsammans 

och diskutera pedagogiska frågor så som praktiska saker 

och vad man upptäcker i verksamheten. Vad var det 

som hände där och hur gjorde vi då, vart det bra eller 

kan vi göra på annat vis, att man skulle ha mer tid för att 

diskutera alla liksom hela förskolan.” (Sara) 

 

Om förskollärarens personliga motivation framkom att utbildning har stor betydelse för hur 

motiverad förskollärarna är. Statusen för förskolläraryrket har höjts i och med den nya 

läroplanen. Barngrupperna anses vara för stora. Reflektionstid för pedagogerna är en 

bristvara. För att pedagogerna skall kunna göra ett bra jobb vill de ha mer tid att kunna 

reflektera över vad som blev bra/dåligt. 

 

5.2.4 Verksamhetens kollegiala arbete 

Pedagogerna tar tillvara på varandras kunnande genom att de är öppna med varandra, på 

personalmöten delar personalen med sig om deras erfarenheter. Det finns nätverksgrupper 

som handlar om matematik, även ett samlingstillfälle för pedagoger där matematik utgör 

grunden, pedagogiskt café kallas det. Genom utbildningar informerar pedagogerna varandra 

vad de erfarit. 

 
”När vi har varit på olika utbildningar så har vi nu fått 

gått matematik och språk, så har alla hört samma sak. 

Sen diskuterar vi i arbetslaget och berättar för varandra 

om det är något vi varit på eller läst om.” (Sara) 

 

Pedagogerna lyfter fram de kolleger som kan, det är viktigt att man kan lära av varandra. Att 

vara kreativ i sitt arbete är viktigt för alla respondenterna, för att kunna utvecklas krävs att det 
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finns ett intresse för att ständigt lära sig. Pedagogerna menar att de måste brinna för 

förskolläraryrket för att kunna gå vidare och utvecklas, att det är roligt att jobba med barn är 

en förutsättning för att kunna vara kreativ. 

 

Några deltagare klargjorde att verksamhetens innehåll förändrats på grund av att läroplanen 

för förskolan Lpfö 98 reviderats och fått ett vidgat område inom ämnet matematik var 

samtliga eniga i att pedagogerna i nutid har större medvetenhet hur de arbetar med matematik, 

vad matematik innebär på förskolenivå. Pedagogerna menar att den nya läroplanen är så 

väldigt tydlig och lätt att tolka, där med är det lätt att ta in matematiken i den dagliga 

verksamheten. En av respondenterna går en såkallad mattepilot kurs som kommunen 

ombesörjer vissa anställda.  

 
”Den här nya läroplanen den är så väldigt tydlig, och 

lätt att lära sig och sen har ämnet matematik fått mycket 

större plats.” (Cecilia) 

 

Personalen vid dessa förskolor arbetar med ålagda verksamhetsförändringar genom att vid 

personalmöten praktiskt jobbar i grupper med matematik, att det finns material framme 

tillgängliga för barnen som kan bidra till att väcka barnens intresse för matematik. Även att 

pedagogerna medvetet arbetar med hur väcks barnens intresse? Vad är de intresserade av? 

Läroplanen diskuteras mycket, om hur man kan dokumentera och göra portfolion där det 

påvisar barnens utveckling på ett bra sätt inom matematik.  

 

Sammanfattningsvis framkom om verksamhetens kollegiala arbete med matematikens plats i 

förskolan och dess konkreta tillämpning är att kollegor mellan delar med sig av sina 

kunskaper och färdigheter. Läroplanen har blivit tydlig och lättförstådd.   

 

5.3 Resultatsammanfattning 

Här kommer en kort sammanfattning av resultatet. Vid tolkning av undersökningsmaterialet 

sammanställdes dessa i fyra olika teman, matematikens plats i förskolan och dess konkreta 

tillämpning, barnets lärande och matematiska förståelse, förskolärarens pedagogiska 

motivation och verksamhetens kollegiala arbete. Resultatet visade att vikten av att arbeta 

konkret med matematiken, vara tydlig i sin profession och att inte tilldela barnen för svåra 

uppgifter. Matematiken finns överallt omkring oss och det är pedagogens uppgift att placera 

material på barns nivå, så att det blir tillåtet för barnen att använda materialen. Pedagogerna 

skall göra barnen nyfikna så att lusten att lära väcks. Genom den nya läroplanen har det blivit 

mer åläggande i uppdraget att arbeta med matematik. Fortbildningar tilldelas personalen vid 

behov och statusen har med den nya läroplanen höjts för förskollärarna. 

 

I resultatet framkom att alla respondenterna var eniga om att matematiken hör hemma i 

förskolan, dock fanns en viss tvekan om hur respondenterna praktiskt tillämpar ämnet 

matematik. Pedagogerna anser att med den nya läroplanen har det blivit tydligare riktlinjer att 

arbeta utifrån vad gäller matematik. Pedagogerna betonar vikten av att arbeta konkret med 

matematik i förskolan, och att de matematiska begreppen benämns korrekt. Att arbeta med 

matematik i den dagliga verksamheten ökar barnens kunskap och förståelse anser 

pedagogerna. Varje barns utveckling dokumenteras i form av portfolie. Pedagogerna tar 

tillvara på varandras kunskaper och erfarenheter för att vidareutveckla matematiken i 

förskolan, även fortbildning inom ämnet förekommer. 
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5.4 Analys av undersökningssammanfattningen 

I denna del av arbetet kommer en analys av resultatet utifrån studiens syfte: Hur tänker 

förskollärarna om den matematik de introducerar i barnens tidiga läroprocesser inom 

förskolans verksamhet. En ökad förståelse av resultatet är i relation till Reggio Emilias 

pedagogiska idé, genom att koppla stimulerande miljö som påverkar barns lust till att lära 

samt att barnen tillåts att finna egna svar. 

 

En pedagog bör kunna fånga upp ett barns erfarenheter och kunskaper som barnet besitter. 

Malaguzzis (f.1921-1924) pedagogik menar för att kunna ta tillvara på barnets kunnande så 

får pedagoger inte ställa kunskap och skapande emot varandra. Den vuxna skall besitta 

fantasin och förnuftets förmåga. Det finns en stor aspekt i denna pedagogik som betonar att 

det inte finns några misslyckanden, man erövrar bara nya erfarenheter. Både barn och vuxna 

är tillåtna att misslyckas. Johannson (2003) för ett resonemang om att ett bra sätt för 

matematikundervisning kan skapas genom fantasi och upptäckarglädje.  

Förskollärarnas inställning till matematik är av stor betydelse för hur barnens bild av 

matematiken blir. Resultatet visar på att barnens lärande skall fångas in i vardagen. Genom 

sin nyfikenhet och erfarenhet skall lusten att lära erövras. Pedagogerna reflekterar över 

barnens handlande och observerar och dokumenterar detta för att kunna bemöta barnen i dess 

läroprocesser. Dokumentation kan sammanlänka barnet och den vuxne, det kopplar ihop teori 

och praktik menar Gedin & Sjöblom (1995). Genom dokumentation kan barnens lärande 

synliggöras för pedagog, barn och förälder. I och med att den nya läroplanen för förskolan 

reviderats och fått utvidgat mål i ämnet matematik följer även kompetensutveckling för 

pedagogerna.  
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6. DISKUSSION 

 

Detta diskussionskapitel kommer att delas upp i följande rubriker: Metoddiskussion, 

Resultatdiskussion och samhällsperspektiv på matematiken i förskolan och slutligen 

reflektioner och förslag till fortsatt forskningsundersökning. Det redovisade resultatet som 

knyter an till studiens syfte är utgångspunkten i denna diskussion: Hur tänker förskollärarna 

om den matematik de introducerar i barnens tidiga läroprocesser inom förskolans verksamhet?  

6.1 Metoddiskussion 

Genom de utförda kvalitativa intervjuerna blev svaren på frågorna tillfredsställande. Efter 

utförd pilotstudie fick vi en bra bild av hur lång tid intervjuerna skulle ta. Några frågor fick 

göras om då de inte var korrekt utformade. Respondenterna fick själva välja plats där 

intervjuerna skulle utföras, detta för att inte respondenterna skulle känna sig i underläge. 

Respondenterna upplevdes trygga i den miljö de valde för intervjuerna. Dock var ingen av 

dem van att bli intervjuad och inspelad på diktafon, detta märktes på så sätt att en viss 

spänning upplevdes i början av intervjuerna. Även vi som var korrespondenter är ovana att 

intervjua, detta märktes framförallt genom att vi inte ställde följdfrågor som hade kunnat ge 

ett så uttömmande svar som möjligt. För att kunna göra en bra intervju skulle vi utfört många 

pilotintervjuer innan de intervjuer som behandlar denna studie. Urvalsgruppen hade alla 

arbetat lång tid i förskolan, för att få större variation av svaren på frågorna så kunde vi ha valt 

pedagoger som hade olika lång arbetslivserfarenhet. Troligen hade svaren då fått större 

variation.  

6.2 Resultatdiskussion 

Syftet med den här studien var att beskriva hur några förskollärare tänker om den matematik 

de introducerar i barnens tidiga läroprocesser inom förskolans verksamhet. Diskussionen är 

indelad i två teman: Vilken inställning har förskollärare till barnens matematiska utveckling i 

förskolan? Samt Hur uppfattar några pedagoger att deras arbete påverkas inom förskolan av 

läroplanens reviderade och utvidgade mål i ämnet matematik? Arbetet är indelat i dessa teman 

för att läsaren skall få en bra överblick av studiens syfte, bakgrund och resultat. I arbetets 

inledning framhålls att matematik finns överallt, det krävs kompetent personal som 

uppmärksammar barnens matematiska tankar. Pedagogerna skall benämna matematiska 

begrepp korrekt, detta för att barnet skall bli bekant med begreppen, när de sedan kommer till 

skolans värld. Björklund (2010) för ett resonemang om att matematik sägs vara den största 

faktorn till människans utvecklande av samhälle och kultur. För att barns intresse för 

matematik skall väckas skulle det kunna vara så att det behövs intresserade förskollärare som 

kan synliggöra för barnen vad matematik är. Har pedagogerna en positiv attityd till 

matematik, överförs det till barnen (Emanuelsson 2008).  

 

Barns lärandeprocesser sker ständigt utifrån deras eget intresse, och där är det viktigt att 

pedagogerna fångar upp barnets intresse. Respondenterna anser att leken är en viktig faktor 

för barns lärande, detta påstående styrker Mange (2002) när han menar att barn lär sig genom 

leken. Leken är en sysselsättning som är frivillig och genom den kan intresset för matematik 

väckas. Det finns variationer i vad som gör att barnens intresse väcks, detta beror på barnets 

utveckling och sociala bakgrund (Johansson 2003). Respondenterna menar att barnens lärande 

skall fångas in i vardagen, genom sin nyfikenhet och erfarenhet ska lusten att lära erövras 

detta påstående styrker Johansson (2003). Pedagogerna reflekterar över barnens handlande 

och observerar och dokumenterar detta för att kunna bemöta barnen i dess läroprocesser. 



 

 

  18 

 

Johansson & Pramling Samuelsson (2003) menar att genom dokumentation får den vuxne 

ökad kunskap och förståelse för barnets utveckling. Samtliga respondenter framhåller att det 

är viktigt att vara konkret i sitt arbete med matematik och detta har betydelse för barnens 

lärande. Darla J Shield (2005) framhåller att alla intryck bland annat miljö och attityder har 

betydelse för hur barnens upplevelser blir. 

 

Respondenterna påpekade att vidareutbildning är viktigt för att kunna lära barnen på ett 

pedagogiskt korrekt sätt. Thulin (2011) hävdar att det krävs utbildade förskollärare för att 

kunna på ett professionellt sätt svara på och tillämpa systematisk påverkan till barns 

förståelseutveckling. 

 

6.2.1 Vilken inställning har förskollärare till barnens matematiska utveckling i 

förskolan? 

Respondenterna ansåg att matematik hör hemma i förskolan, de ansåg även att matematik 

finns överallt omkring dem. För att barnen skall kunna utvecklas på ett bra sätt inom 

matematiken, menar respondenterna att genom leken lära matematik och att man pratar 

matematik i verksamheten. Det ligger ett stort ansvar hos pedagogerna att vara lyhörda och 

medforskande för att stimulera barnens matematiska utveckling. Wedege mfl (2011) har i sin 

studie om matematik i förskolan påvisat att det är viktigt att det finns kompetent personal som 

benämner matematiken på rätt sätt. Ett barn kan inte själv upptäcka vad matematik är. För att 

barns intresse för matematik skall väckas tror vi att det behövs intresserade förskollärare som 

kan synliggöra för barnen vad matematik är.  

Attityden till matematik hos lärare är den största faktorn till vilken attityd barnen har till 

matematik anser Ruffel mfl (1998). Alla respondenterna arbetar med matematik i olika former 

i förskolan. Även miljön är en viktig faktor som påverkar intresset för barnens lärande ,Darla 

J shild (2005) styrker detta påstående. Respondenterna lägger stor vikt på att genom leken 

skall lärandetillfällena synliggöras och tas tillvara på. Mange (2002) menar att det är till stor 

del genom leken som barn lär sig matematik, för att bli duktig krävs både motivation och 

arbete. För att detta skall vara möjligt bör förskollärarna vara kompetenta. Två av 

respondenterna framhåller att det finns planerade matematik tillfällen i verksamheten, det är 

bland annat vid frukt samlingen där barnen får ”beställa” hur stor bit vill ha av frukten. Men 

pedagogerna menar även att matematiken hela tiden finns naturligt i vardagen. Sheridan & 

Pramling (2009) menar att om man som lärare ser alla möjligheter som vardagen erbjuder, 

och sedan har möjlighet att samspela med barnen kring dem så tas lärandetillfällen till vara. 

Vår reflektion över detta är att matematiken både bör utföras planerat och spontant. Eller 

räcker det med att pedagogerna är uppmärksamma när tillfällen ges i leksituationer? Ahlberg 

mfl (2003) för ett resonemang om matematiska begrepp införs som en naturlig del i 

verksamheten genom spel, dukning etc. detta arbetssätt gynnar de barn som är intresserade, de 

barn som behöver lära sig mera, de som inte deltar kan lätt glömmas bort. För att undvika att 

detta skall ske bör det finnas planerade undervisnings situationer. Detta skall dock inte 

förväxlas med formen av undervisning som sker i skolverksamheten. Lärare som lyfter 

matematiken i vardagen tar tillvara på möjligheten att träna matematiska begrepp genom lek, 

skapande och fantasi. Så synliggör läraren matematik i organiserade situationer där alla barn 

ges möjlighet till lärande.  

 

Barn har olika utbildningsbehov detta belyser Mange (2002), barn behöver stimuleras på olika 

sätt i sin matematiska förståelse. Varje barn skall mötas på den nivå de befinner sig för att 

kunna få den stimulans i inlärningen de behöver. Författaren menar även att barnet måste ha 

ett språk för att kunna ges den stimulans den behöver. En av respondenterna menar att när 
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barnen får tänka själv lär de sig. Barn kan räkna på olika sätt, det är viktigt att de tillåts att 

räkna olika.  Respondenterna påstår även att om pedagogerna upptäcker att barnen inte förstår 

de matematiska uttryck och uppdrag de blir tilldelade, så ändrar pedagogerna 

svårighetsgraden tills barnet känner sig bekväm med situationen. I vårt urval av tidigare 

forskning framgår att samspelet mellan pedagog och barn har betydelse för barns lärande. I 

läroplanen för förskolan framhålls att barns lärande grundas på samverkan mellan barn och 

vuxna. Det som framkommit i resultatavsnittet är bland annat att ingen av respondenterna har 

stött på några större problem när det gäller barnens förståelse och problemlösning. Om ett 

barn inte verkar förstå löser respondenterna detta genom att ge enklare och olika lösningar. En 

av respondenterna arbetar på en småbarnsavdelning, hon betonar vikten av att vara konkret 

och tydlig i sin profession. Det är positivt att pedagogen har den synen på lärandet. 

 

Alla informanterna menar att genom dokumentation kan pedagogerna se barnens utveckling i 

sitt lärande. Genom dokumentation synliggörs barnens lärande både för föräldrar och barnen 

själva. Genom att sätta upp bilder i verksamheten och att barnen har en varsin 

dokumentationspärm, som är tillgängliga för dem synliggörs barnens lärande. Johansson & 

Pramling Samuelsson (2003) hävdar att dokumentation är ett bra verktyg som kan få 

pedagogen att reflektera över den dagliga verksamheten.  

 

Alla respondenterna var eniga om att det finns mycket konkreta tillämpningar att använda sig 

av inom förskolans verksamhet, dock svarade en av respondenterna tvekande på frågan hur 

hon arbetade konkret med barns matematik. Hon hade svårt att sätta ord på hur hon arbetar 

målmedvetet med barnen. Respondenterna talade mycket om att matsituationen var en daglig 

läroprocess i matematik. Här kan barnen räkna antal, träna rumsuppfattning etc. barnet får 

tänka själv hur och vad som behöver dukas fram.  

 

En av respondenterna berättar att vid hennes förskola har personalen blivit uppmärksammad 

på barnens läromiljö genom att kunna ta barns perspektiv. Tänket omkring lärande miljön har 

utvecklats till barnens fördel, genom att material finns tillgängliga för barnen. Detta medför 

att barnen har stor möjlighet till att själva utforska det som verkar lockande för dem. Genom 

att ha material som lockar och stimulerar barnen till lusten att lära gynnar det barnen i deras 

matematiska utveckling. Duverborg & Emanuelsson (2006) menar att om medvetna lärare tar 

tillvara på situationer i barnens aktiviteter genom att tematisera och problematisera kan vi få 

barnen att reflektera över olika begrepp och leda in barnen på ett matematiskt tänk. Ahlberg 

mfl (2003) anser att barn uppskattar att laborera, smaka och kunna komma fram till en lösning 

själva utan att pedagoger alltid finns där för att benämna det rätta svaret. Genom denna 

studies tidigare forskningslitteratur påvisas att som pedagog skall barnen tillåtas att 

experimentera och utforska på egen hand, för att stärka barnens fria skapande. Vår reflektion 

av studiens resultat är att ingen av respondenterna nämnde att spel, pärlplattor, 

byggkonstruktioner etc. är stimulerande för barnens matematiska kunskap. Å ena sidan kan 

det vara så att pedagogerna inte själva reflekterar över den matematik som finns i 

verksamheten, å andra sidan skulle det kunna vara så att pedagogerna behöver 

kompetensuveckling för att kunna synliggöra matematiken i förskolan. 
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6.2.2 Hur uppfattar några pedagoger att deras arbete påverkas inom förskolan av 

läroplanens reviderade och utvidgande mål i ämnet matematik? 

I läroplanen för förskolan(Lpfö98, reviderad 2010) påvisas att: 

  
”Förskolans verksamhet skall främja leken, kreativiteten 

och det lustfyllda lärande samt ta tillvara och stärka 

barnets intresse för att lära och erövra nya erfarenheter, 
kunskaper och färdigheter” (ibid s.9) 

 

För att kunna följa förskolans mål och riktlinjer i läroplanen krävs det medvetna och utbildade 

pedagoger. Alla respondenterna var eniga om att de arbetar mer medvetet med matematik nu 

när större fokus ligger på matematik. Alla var även eniga om att pedagogerna behöver 

kompetensutveckling inom matematik för att kunna öka barnens kunskap.  

 

I vår studie har vi funnit att pedagoger arbetar kreativt med matematik. Med den nya 

läroplanen har tänket kring matematik ändrats, det har medfört att pedagogerna medvetet 

tänker till när material handlas in, och att materialet finns på barnens nivå. Tre av fyra 

respondenter hade påbörjat någon form av utbildning rörande matematik, tillexempel 

nätverksträffar om matematik, pedagogiskt café och pilotkurs i matematik. På 

arbetsplatsträffar, personalmöten och avdelningsplaneringar delar pedagogerna med sig av 

sina nyinhämtade kunskaper. Alla respondenterna var mycket positiva till fortbildning. 

Kompetensutveckling i ämnet kan vara en bidragande orsak till att många pedagoger har 

ändrat sin inställning till matematik, det resonemanget för även Doverborg och Emanuelsson 

(2006). Respondenterna menar att de ska ta tillvara på varandras kunskaper och att det är 

tillåtet att lyfta fram den pedagog som kan och har kompetens. Kreativiteten har stor betydelse 

för att kunna utvecklas till en bra pedagog. I läroplanen för förskolan (Lpfö98 reviderad 2010) 

påvisas det att förskolechefen ansvarar för att ”personalen kontinuerligt får den 

kompetensutveckling som krävs för att de professionellt ska kunna utföra sina uppgifter.” 

(ibid s.16)  

 

En av respondenterna betonar att förskolan har blivit mer värdefull idag i och med den nya 

läroplanen och att den höjt statusen för förskolläraryrket.   
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6.3 Samhällsperspektiv på matematik i förskolan 

Björklund (2010) påstår att matematik är den största faktorn till människans utvecklande 

kultur och samhälle. Att matematik redan i förskolan introduceras gör att barnen blir 

socialiserade och får tidigt medvetenhet i dagens samhälle. Ahlström mfl (1996) påstår att 

matematiken är ett kunnande som i relation till samhällets förutsättningar ständigt utvecklas. 

Förskolans uppgift är att lägga grunden till ett livslångt lärande. Samhällsperspektivet på 

matematik i förskolan har förändrats över tid. Synen på förskolan har gått från barnpassning 

till en lärandemiljö där matematik anses vara ett ämne. Dock skall inte lärandet förekomma 

som skolämne, men barnen skall ändå bli introducerade i vad matematik är. En studie utförd 

av Pettersson (1994 ; Ahlström mfl 1996) visar att många elever i årskurs nio har haft 

svårigheter med att lösa uppgifter och att argumentera hur uppgifterna lösts. Det har inte getts 

tillfälle att analysera och lösa problem eller argumentera och reflektera. Vi tror att om 

matematik blir presenterat på ett positivt sätt i förskolan kommer framtida studier påvisa ett 

bättre resultat än vad Petterssons studie gjorde. 

 

6.3.1 Förslag till vidare studieundersökning 

Eftersom den nya läroplanen är relativt ny och alla pedagoger inte fått kompetenshöjande 

utbildning inom matematik än. Det skulle vara intressant att utföra en ny studie när läroplanen 

blivit förankrad i verksamheten. Valet av respondenterna skulle kunna ha en större variation 

av ålder, kön och hur lång yrkeserfarenhet de har, detta för att få mer varierade svar på sina 

frågeställningar.  

 

Det skulle även vara intressant att göra en undersökningsstudie av de barn som gått på en 

Reggio Emilia förskola, om dessa barn har fördelar i sina studieresultat senare i livet. 
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Bilaga 1. Missiv brev 

 

Till dig som är förskollärare och valt att delta i denna studie som handlar om matematik i 

förskolan 

Syftet med denna studie är att ta reda på hur verksamma förskollärare uppfattar att matematik  

används i förskolan och hur man skall arbeta för att uppnå målen i läroplanen som berör 

barnens matematik. Detta kommer att undersökas genom intervjuer med förskollärare. Din 

roll blir att svara på ett antal frågor vad din uppfattning är som berör ämnet matematik.  

Tid för intervjun kommer att ske enligt överenskommelse, platsen där intervjun skall utföras 

väljs av dig. Samtalet kommer att spelas in, för att sedan kunna bearbeta materialet. Intervjun 

kommer att ta cirka 30 minuter. Materialet kommer att behandlas konfidentiellt, det innebär 

att kontaktuppgifter och materialet kommer endast användas i detta arbete. Ditt namn kommer 

att representeras fiktivt. Materialet från intervjuerna är sekretessbelagda så ingen utomstående 

kan ta del av den. Resultatet kommer att presenteras i ett Examensarbete som kommer att 

finnas tillgängligt att läsa genom Högskolan i Gävles data-bibliotek. Du kan när som helst 

avbryta din medverkan om du skulle vilja utan några efterföljande konsekvenser.  

 

Vi som utför studien heter Janeth Rönnberg och Anna Löjdström. Vi studerar vi Högskolan i 

Gävle på lärarprogrammet. Vid eventuella frågor är du mycket välkommen att kontakta oss. 

 

Hudiksvall 2011-09-05 

Med vänliga hälsningar Janeth & Anna 

 

 

 

Kontaktuppgifter 

Janeth Rönnberg                                                                Anna Löjdström 

Tel: XXX-XXXXXXX                                                     Tel: XXX-XXXXXXX                                                                        

Mail: xxxXXxxx@xxxxxxx.xx                                         Mail: xxxXXxxx@xxxxxxx.xx                              

 

Vetenskaplig handledare 

Fil.Dr Lisbeth Claeson 

Institutionen för pedagogik,  

Didaktik och psykologi. 

Högskolan i Gävle 

Mail: xxx@xxx.xx 
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Bilaga 2. Intervjufrågor 

 
Bakgrundsfrågor 

 

 Utbildning? Examensår? År i verksamheten? 

 Arbetar ni efter någon speciell pedagogik vid denna förskola? 

 Vad anser du om att arbeta med mindre barns matematik i förskolan? 

Tema matematisk påverkan 

 

 Hur ser du på din roll som pedagog att kunna utveckla barnens matematiska 

utveckling? 

 Hur stimulerar du personligen små barns förståelse gällande antal? 

 Beskriv hur du arbetar konkret med barnens matematik under en vardag? 

 På vilket sätt uppfattar du att ditt arbete med matematik ökar barnens praktiska 

kunskap och förståelse? 

 Vill de beskriva något som är/var särskilt problematiskt att hantera med barns 

uppfattningar om antal? 

 Hur samverkar Du med föräldrar om speciellt barnens matematiska förståelse? 

Organisationens villkor 

 Har verksamhetens innehåll förändras pågrund av att läroplanen för förskolan Lpfö 

98 reviderats och fått ett vidgat område inom ämnet matematik? 

 Hur arbetar ni kollegor med reglerande verksamhets förändringar som åläggs er? 

 Berätta hur ni kolleror går tillväga för att ta tillvara på varandras kunnande? 

 Hur stor betydelse har kreativiteten för dig i arbetslaget? 

 Vad är särskild meningsfull pedagogisk kunskap att utveckla för dig? 

 Beskriv vad det är som du själv skulle vilja kunna påverka i verksamheten för 

läroplanens måluppfyllelse? 

 Är det något mer du vill tillägga? 


