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Sammanfattning 

Studiens syfte är att belysa förskollärares arbetssätt med matematik i förskolan. 

Undersökningen bygger på intervjuer med fem verksamma förskollärare med lång 

arbetslivserfarenhet. Fokus ligger på hur förskollärare stimulerar och utmanar barnen i sin 

matematiska utveckling och hur de kan stödja barnen att urskilja ett matematiskt innehåll.  

Arbetets empiri består av data från intervjuerna som vi skrivit ut och sammanställt för analys 

utifrån syftet och forskningsfrågorna. Resultatet redovisas i form av teman som framkommit 

under analysen och vi belyser dessa med korta citat från intervjuerna. Resultatet pekar på att 

förskollärarens didaktiska val har en stor betydelse för barns matematiska utveckling och 

utgör grunden för hur de utformar verksamheten. På sätt och vis är vi alla matematiker, även 

det lilla barnet, eftersom barn är nyfikna och i deras lek finns det ofta funderingar över t.ex. 

störst, först, mängd, antal och tid. Resultatet visar också att förskollärare anser att 

matematiken är en viktig del i barnens vardag som vi behöver för att kommunicera och lösa 

problem med andra människor. I resultatet lyfts betydelsen av tillgängligt material, barns 

individuella matematiska utveckling, matematik som kommunikation samt förskollärares 

arbete med dokumentation i verksamheten. Förskollärare kan synliggöra matematiken om de 

själva är medvetna om vilka situationer den kan förekomma i.   

Med denna studie hoppas vi kunna ge förskollärare inspiration till ett matematiskt arbetssätt. 
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Kapitel 1 Bakgrund 
Bianca (1 år, 10 månader) sitter vid matbordet och ska äta lunch. Det är köttbullar, potatis 

sylt, sås och majs. Hon får ta av allt själv. Sist tar hon köttbullar och dem rullar omkring och 

far iväg på tallriken, så Bianca skrattar hjärtligt. Tillslut får hon fem köttbullar på tallriken. 

Hon flyttar en köttbulle som hamnat i majsen till de andra köttbullarna. Sen börjar hon räkna 

dem: Ett, åå, e, yra, em. Bianca klappar händerna och ser nöjd och glad ut. Sätter gaffeln i en 

köttbulle och säger: – Ett samtidigt som hon håller upp ett finger och gaffeln med köttbullen 

på. 

Exemplet ovan visar hur matematik kan förekomma i ett litet barns vardag, i såväl luncher 

som andra dagliga situationer i förskolan. Matematik är något som finns runt omkring oss hela 

tiden. Att urskilja det matematiska innehåll vi möter under en helt vanlig dag visar hur 

beroende vi är av att förstå och använda oss av matematik. Under utbildningstiden vid 

högskolan har våra matematiska kunskaper fördjupats. Vi diskuterade matematik fram och 

tillbaka och började fundera över hur förskollärare arbetar med barn i förskolan för att 

synliggöra matematik. I samband med vårt examensarbete kom vi fram till att vi ville fördjupa 

oss i förskollärare arbetssätt för att få mer kunskap om hur barn stimuleras och utmanas i sin 

matematiska utveckling i förskolan. Vi har inte något minne av att vi arbetade med matematik 

och dess begrepp under vår förskoletid, även fast vi säkerligen gjorde det. Men hade 

matematiken synliggjorts mer redan i förskolan så kanske det funnits en annan inställning hos 

oss idag till ämnet. Får barn en positiv inställning till matematik i förskolan så bär de 

förhoppningsvis med sig det under skoltiden.   

Matematik i förskolan är inte enbart siffror och tal som barnen ska lösa. Matematik är mycket 

mera och det finns överallt runtomkring oss. Att hoppa hage, dela frukt, leka lekar som 

gömma nyckel, baka, leka affär, lägga i olika geometriska former i en låda, vid av- och 

påklädning och lägga pärlplattor har matematiskt innehåll (Dahl & Nordqvist, 2002). Vår 

uppfattning är att barn blir intresserade av matematik om det presenteras på ett lustfyllt sätt 

redan i de yngre åren. Genom att använda sig av barnens lek och vardag ges det möjlighet att 

urskilja matematik på ett lekfullt och spännande sätt. Redan tiden innan barnet själv kan prata 

så kan vi använda oss av matematik tillsammans med barnet om den vuxne tänker på det 

(Doverborg & Pramling Samuelsson, 1999).    

Forskning som har gjorts visar att matematikinlärning i de lägre klasserna är grundläggande 

för att eleverna ska utveckla sina kunskaper och det gjorde oss intresserad att undersöka hur 

förskollärare arbetar med matematik i förskolan (Klibanoff, Levine, Huttenlocher, Vasilyera, 

& Hedges, 2006). I samband med att förskolan fick en ny läroplan 2010 höjdes kraven då det 

handlar om barnens matematiska utveckling. ”Förskolan ska bli ännu mer lärorik. Fyra- och 

femåringar är nyfikna och längtar efter att lära sig nya saker. Vi ska utnyttja barnens 

nyfikenhet ännu mer för att lära dem saker som de sedan har nytta av”, säger 

utbildningsministern Jan Björklund i en artikel i DN (Tidningarnas telegrafbyrå, 2010). Nu 

förväntas det att förskollärarna ska arbeta med matematik tillsammans med barnen på 

förskolan. Men fortfarande kan matematik väcka starka reaktioner hos människor och det 

finns de som fnyser åt oss då vi pratar om små barn och matematik. Det är också vanligt att 

många människor har en negativ bild av ämnet matematik och tycker att det är både tråkigt 

och svårt (Dahl & Nordqvist, 2002).  

Eftersom vårt forskningssyfte har didaktisk inriktning vill vi förklara hur vi förstår didaktik. 

Didaktik betyder undervisningskonst eller undervisningslära och kommer från grekiskan. 

Ibland möter vi uttryck som förskolepedagogikens didaktik, men ett sådant uttryck säger emot 

sig själv då förskolepedagogik inte är undervisning. Självklart går det att hävda att vissa 
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pedagogiska praktikformer i specifika situationer påminner om undervisning och på så sätt 

går det att påstå att det är didaktiska aspekter. Men det kan lätt bli ett förvirrat språkbruk och 

det är viktigt att förbehålla ordet didaktik till den form av pedagogisk praktik som 

undervisningen innebär. Många forskningsresultat samt all praktisk erfarenhet visar att det är 

en väldig skillnad på bra och dålig undervisning (Fibæk Laursen, 2005). I vårt arbete 

använder vi således begreppet didaktik när vi skriver om hur förskollärare arbetar med barns 

matematiska lärande och vilka arbetssätt de använder sig av för att barnen ska urskilja ett 

matematiskt innehåll. Ett exempel som belyser en förskollärares didaktiska val är om 

förskolläraren vill att barnen ska lära sig namnet på olika geometriska former kan de gå på 

formjakt tillsammans.  

I och med att vi gör den här studien, kommer vi förhoppningsvis kunna urskilja vilken 

betydelse förskollärares arbetssätt har för barns lärande beroende på vilka didaktiska val 

förskolläraren gör. Ett didaktiskt arbetssätt handlar om att skapa goda förutsättningar för 

lärandet. I läroplanen står det att förskollärare ska stimulera barnens lärande på ett lustfyllt 

sätt.  

Eftersom vår studie omfattar förskollärares arbete med barns lärande vill vi visa hur lärandet 

kan uppfattas. Sociokulturellt perspektiv på lärande innebär att alla människor lär sig hela 

tiden i sociala sammanhang. Genom interaktionen lär vi oss om hur vi ska agera i olika 

situationer. Kulturen och miljön vi växer upp i har stor betydelse för hur människan formas. 

Språket följer med oss från generationer långt tillbaka och har även den en stor del i vår 

utformning. Genom samspel mellan människor tar vi tillvara på hur vi ska tala, utföra fysiska 

handlingar och hur vi ska tänka i olika sammanhang (Williams, Sheridan, & Pramling 

Samuelsson, 2000).  

En utgångspunkt för ett sociokulturellt perspektiv för lärande och handlande innebär att det 

finns ett intresse för hur grupper och individer tar till sig och tar till vara på hur de uppfattar 

sig själv och andra människor. Därför är det av intresse hur förskollärare arbetar med barns 

lärande i vår studie. Speciellt samspelet som har fokus mellan kollektiv och individ i det här 

perspektivet. Det kan i förskolan innebära samspelet mellan barngruppen och barnet. En 

grundtanke i ett sociokulturellt perspektiv är att det är genom kommunikation som 

sociokulturella resurser skapas och även förs vidare. Rumsuppfattningen arbetar 

förskollärarna mycket med i förskolan, genom att barnen och de vuxna samspelar med 

varandra får barnen möjlighet att se och samtala hur andra går tillväga i olika situationer. På 

så sätt får de hjälp och stöd att klara nya uppgifter. Kommunikativa processer är centrala i ett 

sociokulturellt perspektiv på mänskligt lärande och utveckling. Genom kommunikation blir 

individen delaktig i kunskaper och genom att höra vad andra talar om och föreställer sig 

världen, blir barnet medvetet om det som är viktigt och betydelsefullt att urskilja i situationer 

(Säljö, 2000). I förskolan kan det ses tydligt då barnen arbetar med t.ex. geometriska former. 

Redan hos ett nyfött barn finns grunden till ett matematiskt tänkande, vilket utvecklas genom 

samspel med omvärlden som betyder att i olika sammanhang i barnets vardag sker många 

olika möten mellan barnet, människan, företeelser och föremål. Dessa möten bidrar till att 

barnet förstår och lär sig att använda matematiska symboler, principer och begrepp. Barnet 

har olika förutsättningar hur det matematiska tänkandet utvecklas vilket beror på miljön och 

människor i barnets närhet. För att vuxna ska förstå hur barn lär sig matematik är det 

nödvändigt att uppmärksamma matematiken i vardagen ur barnets perspektiv. Genom att 

uttolka vilka fenomen som framkommer i barnets vardag kan den vuxne förstå bättre hur 

barnet uppfattar olika saker. Detta gör också vuxna och barn medvetna om sambandet av 
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mönster i sin omgivning och förståelse till matematikens alla användningsmöjligheter 

(Björklund, 2008).  

Kapitel 2 Litteraturgenomgång 
I detta kapitel presenteras vår litteraturgenomgång av tidigare forskning inom matematik i 

förskolan. Kapitlet är indelat i olika teman och vi förklarar närmare förskolans läroplan, 

matematik i förskolan, förskollärares betydelse för barns matematiska lärande och matematik 

som kommunikation.  

 

Förskolans läroplan 

Matematiken har alltid har haft ett litet utrymme i förskolans läroplan (Nationellt centrum för 

matematikutbildning, 2006). År 1998 kom förskolans första läroplan Lpfö 98 och under 2010 

reviderades den. De mål som berör matematik har kompletterats och blivit tydligare. 

Förskollärarna ansvarar för att arbetet i barngruppen genomförs så barnen utmanas och 

stimuleras i sin matematiska utveckling. Förskolan ska främja alla barns utveckling och 

lärande samt en livslång lust att lära. Förskolans uppdrag är bl.a. att barnen ska få chans att 

utveckla sin förmåga att reflektera och iaktta. Barnet ska också enskilt ges möjlighet att 

fördjupa sig i en fråga och söka lösningar och svar. Leken har en betydande roll för barns 

utveckling och lärande. En medveten användning av leken för att stödja varje barns lärande 

och utveckling ska utmärka verksamheten i förskolan. I både lekens och det glädjefyllda 

lärandets olika former stimuleras inlevelse, fantasi, förmågan till symboliskt tänkande och 

kommunikationen samt förmågan att samarbeta och lösa problem (Skolverket, 2011). 

Mål som finns med i läroplanen som förskolan har att sträva efter är att varje barn: 

 Fördjupar sig i begrepp, ser samband och upptäcker nya sätt att förstå sin omvärld. 

 Utvecklar sitt talspråk, ordförråd, begrepp samt sin begåvning att leka med ord, 

berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra. 

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

mängder, antal, ordning och talbegrepp samt för mätning, tid och förändring. 

 Utvecklar förmågan att använda matematik för att undersöka, reflektera över och 

pröva olika lösningar av både sina egna och andras problemlösningar. 

 Utvecklar förmågan att uttrycka, undersöka, använda och se samband mellan olika 

matematiska begrepp. 

 Utvecklar sin matematiska förmåga för att kunna föra och följa ett resonemang. 

I läroplanen finns det riktlinjer för förskollärarna som innebär att de ska ansvara för att arbetet 

genomförs i barngruppen så att barnen utmanas och stimuleras i sin matematiska utveckling. 

Arbetslaget ska tillsammans utmana barnens nyfikenhet och utveckla förståelse för språk, 

kommunikation samt matematik (Skolverket, 2011).  

 

Matematik i förskolan 

Matematikens historia uppskattas gå flera hundra år tillbaka i tiden. Mycket inom 

matematiken har utvecklats genom åren vilket vi har stor nytta utav idag vid användning av 

olika matematiska begrepp. Kommunikation och samspel mellan människor har haft stor 

betydelse av matematiken i vardagen (Björklund, 2007). Svensk förskola har djupa rötter i det 

matematiska lekmaterialet utformat av Friedrich Fröbel under 1800-talet. Lekmaterialet är 

indelat i grupperna kroppar, punkter, ytor och linjer. Enligt Fröbel bidrog lekmaterialet till 
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ökad förståelse för matematik, geometri och matematiska begrepp. Aktiviteterna ska utveckla 

barnets uppfattning av avstånd, längd, höjd och bredd (Nationellt centrum för 

matematikutbildning, 2006). Fröbel ansåg att barns lärande var viktig för lekens betydelse och 

hans lekmaterial synas än idag. I förskolan finns det spår av lekmaterialet när barnen bygger 

med olika föremål, gör sy kort, väver, sorterar geometriska former, stapelleksaker som t.ex. 

brios clown (Björklund, 2007). 

I förskolan möter barnen matematiska utmaningar i t.ex. lekar, rum, spel och i olika 

aktiviteter. Det är bra om förskollärare fångar upp och tar tillvara på matematiken i 

vardagssituationer. Dessa situationer kan vara att förskolläraren tillsammans med barnen 

räknar hur många barn det sitter i rummet, delar frukt i olika delar, dukar, mäter avstånd och 

längd, bygger och konstruerar (Grieg, 2013). För att barnen ska stimuleras och utmanas i sin 

matematiska utveckling bör förskollärare känna igen och se matematiken i andra sammanhang 

än vad de har gjort tidigare.  I vardagliga situationer i förskolan möter barnen matematik hela 

tiden. Exempel som belyser detta är då en fyraåring hjälper till att duka bordet till lunchen och 

ser till att alla får en tallrik. Ett annat exempel är tvååringen som är medveten att det finns en 

sko till vardera fot. Sådana situationer visar att matematik finns i barnens vardag på ett 

naturligt sätt (Solem & Reikerås, 2004). Det är till fördel om pedagogen får barn medvetna 

om den omvärld som finns runt omkring dem. På så sätt får de en ökad förståelse för olika 

matematiska idéer, begrepp och hur de sedan kan använda sig av dem. Barnen behöver 

struktur i vardagen och det är av stor betydelse att förskollärarna hjälper barnen att skapa den 

strukturen. Med ordning och reda hjälper det barnet att förstå matematik vilket är något 

förskolan bör synliggöra. Stor vikt läggs på hur miljön ser ut då det hjälper barnet att sortera 

och kategorisera. Det kan synliggöras genom markerade backar där olika föremål kan ligga 

eller bilder på de föremål som kan placeras på olika platser. Genom detta ger det en ökad 

möjlighet att barnet börjar sortera då det uppstår en vilja till att plocka i och ur föremål 

(Doverborg & Pramling Samuelsson, 1999). Men kanske handlar allra mest om förståelse för 

likheter och skillnader mellan föremål och genom att arbeta på det sättet så stödjer 

förskollärarna barns matematiska urskiljning.  

I förskolans vardag förekommer det flera matematiska begrepp. Begreppsutveckling sker i tre 

olika faser hos barnet. Den första fasen ger oftast subjektiva uppfattningar och bygger på 

förståelsen på enskilda erfarenheter och upplevelser. Den andra fasen börjar barnet att 

gruppera, klassificera och känna igen vissa skillnader eller olikheter i situationer. I den tredje 

fasen har utvecklandet av att känna igen att vissa egenskaper och kriterier är avgörande och 

förståelse för hur föremål kan grupperas eller klassificeras (Nationellt centrum för 

matematikutbildning, 2006).  För att barnet ska få en ökad förståelse för begreppet 

taluppfattning krävs grundlig kunskap om de olika begreppen inom matematiken. Det kan 

vara begrepp om talens egenskaper, antal, ordningsantal, räkneramsor och mätantal. I vår 

kultur har vi alltid sett användningen av matematik som något självklart vid användning av att 

lösa matematiska problem, räkneord eller siffror. Barnet måste under förskoletiden urskilja 

både det talande språket och utveckla en förståelse för tal inom matematiken (Doverborg & 

Pramling Samuelsson, 1999). Hos ett nyfött barn finns en drivkraft och vilja att utforska och 

förstå sin omvärld. Redan när barnet griper tag i ett föremål med först en hand och sedan med 

den andra lär den sig om kvantitet. När den sedan vill ha ett tredje föremål märker den att 

händerna inte räcker till. Då barnet så småningom lär sig att använda räkneord sker det 

tillsammans med andra människor i sin omgivning. De lyssnar in ord i sånger, rim och 

ramsor, samtal, lekar och i diskussioner i spel. Efter en tid utvecklar barnet en förståelse för 

vilken betydelse uttalandet har i t.ex. nu har vi ett äpple och nu tar vi två äpplen eller nu sätter 

vi på oss en sko och nu har vi tagit på oss två skor. Det är viktigt att barn i förskolan inte 

enbart möter tal och räkneord utan också förstår och reflekterar egenskaper hos talen, förstår 
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vilket sätt vi räknar på i vår kultur och även talens innebörd (Nationellt centrum för 

matematikutbildning, 2006). 

Geometriska former finns överallt i vår omgivning. När barn upptäcker och förstår former i 

deras omgivning ser de föremålsen likheter och olikheter (Björklund, 2008). För att utmana 

barnen att utforska hur olika figurer kan passa ihop och delas upp är det bra att uppmuntra att 

leka med t.ex. plast- eller träbrickor som är formade som trekanter, fyrkanter eller femkanter. 

Det blir lätt för barnen att se att t.ex. en fyrkant och en trekant bildar nya former tillsammans 

(Solem & Reikerås, 2004). Genom att barnet får jämföra lika föremål mot varandra utmanas 

tänkandet och de lär sig om föremålets likheter och skillnader (Nationellt centrum för 

matematikutbildning, 2000). Den grundläggande kunskapen inom matematiken är förmågan 

att urskilja och särskilja olika föremål. Genom att barnen jämför föremål med varandra får de 

en grund till att urskilja likheter och skillnader. Exempelvis är det lätt för barn att skilja en 

stor boll och en liten boll åt. Eftersom alla bollar ser lika ut och har en sluten form, förutom 

fjäderbollen och den amerikanska fotbollen, blir det lätt för barnet att jämföra storleken. Det 

underlättar då bollen varken är smal, tjock, kort eller lång (Nationellt centrum för 

matematikutbildning, 2006). 

Sortering och klassificering kan ske när barn leker med sina leksaker och placerar sakerna i 

storleksordning och ute i skogen klassificerar de kottar och pinnar utifrån storlek, bredd och 

längd. Barn sorterar hela tiden av sig själv under sin uppväxt. I vardagen kan de utifrån egna 

idéer fundera ut hur föremål ska delas in eller delas upp. Då barn leker med varandra kan det 

bli en variation i sorteringen och genom leken får de chans att se hur andra barn tänker även 

om de har en egen idé. När yngre barn sorterar gör de oftast det efter färg. Även om de ännu 

inte har språket och inte kan benämna föremålens färg uppfattar de vilka föremål som kan 

paras ihop genom att de har samma färg. Det läggs även stor vikt på att ge barnen utmaningar 

för att få variation att utveckla förmågan att sortera och sedan klassificera (Nationellt centrum 

för matematikutbildning, 2000). Klassificering sker genom att titta på samband och likheter 

mellan olika saker sin omvärld. Ett litet barn utvecklar sin förmåga att klassificera genom att 

ifrån början känna igen t.ex. en specifik bil och sedan lär den sig att se flera leksaker med 

likadant utseende och egenskaper (Solem & Reikerås, 2004). Vid arbetet med små barn är det 

bra att fokusera på ett föremål i taget. Genom att barnen får jämföra lika och olika föremål 

ökar deras förståelse för likheter och olikheter. Barnet lär sig tidigt det som hör ihop och det 

som inte hör ihop (Nationellt centrum för matematikutbildning, 2006). Kategorisering sker 

utifrån barnets olika idéer och det finns inte någon bestämd lag på hur vi klassificerar utan det 

bestämmer barnet själv (Solem & Reikerås, 2004). 

Rumsuppfattning är något barn tidigt utvecklar en förståelse för. Parallellt med barnets 

motoriska utveckling utvecklas rumsuppfattningen och har en betydande roll för att barnet 

möjlighet till att röra sig fritt, upptäcka och nå upp till olika föremål. De menar att barnets 

drivkraft gällande den här utvecklingen är barnets nyfikenhet och glädje att upptäcka nya 

saker. De skriver vidare att det är viktigt att vi vuxna tillåter barnen att röra sig på olika sätt 

för att på så vis underlätt barnets utveckling av rumsuppfattningen. De menar att den 

viktigaste uppgiften vuxna har är att låta barnen få chans att utforska sin omgivning med hela 

kroppen. Rumsuppfattning är ett begrepp inom matematiken som inte kan utvecklas genom att 

du bara samtalar med barnen eller bara använder papper och penna. Det är nödvändigt att 

barnen använder hela kroppen för att utveckla rumsliga begrepp (Solem & Reikerås, 2004). 

Ordet rumsuppfattning betyder att barnet förstår och kan använda, utbyta information om var 

barnet själv eller vart ett föremål finns i förhållande till omgivningen. Barnen gör detta med 

hjälp av begrepp som anger läge, riktning eller avstånd för att uttrycka eller beskriva olika 

föremål. När barnet har lärt sig om rumsuppfattning kan de sedan urskilja och uppskatta 
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volymer, vinklar, avstånd, plana områden och föremål i barnets omgivning (Nationellt 

centrum för matematikutbildning, 2006). 

 

Förskollärarens betydelse för barns matematiska lärande 

Många vuxna har inställnigen att matematik är något svårgripbart och kan förknippas med 

svårhanterbara tal, siffror och begrepp men bör istället förknippas med något positivt som ger 

oss redskap till kommunikation och problemlösningar i vardagen. Barnen uppfattar matematik 

som något vardagsnära likt språket, kommunikationen och samspelet mellan varandra 

(Björklund, 2008). Förskollärare har stor betydelse i vad barn lär sig i förskolan. I Lpfö 98 

står det tydligt att ett av målen förskolan ska sträva efter är att alla barn ska erbjudas en grund 

till det livslånga lärande. En viktig del i barnets utveckling och lärande är samspelet och 

kommunikationen mellan både vuxna och barn. För att öka barnens intresse för matematik i 

förskolan är det en fördel om barnet visar engagemang (Nationellt centrum för 

matematikutbildning, 2006). Det är bra om förskollärare låter barnen hitta sina egna lösningar 

till saker och sedan diskuterar hur de tänker. Barn tänker och ser andra mönster än vad vuxna 

tror och det är därför viktigt att låta barnen utveckla sitt självständiga matematiska tänkande 

(Magne, 2002). Vid dukning på förskolor kan vissa förskollärare låta barnen tänka efter hur 

många tallrikar, glas och bestick de behöver och de för en dialog om detta. Andra 

förskollärare låter även barnen dokumentera dukningen på papper. Men på andra förskolor 

ges inte denna möjlighet utan förskollärarna dukar själv eller ställer fram rätt antal tallrikar 

som barnen placera ut och då förvinner syftet med aktiviteten. Förskolärarnas arbetssätt för att 

barnen ska urskilja ett matematiskt innehåll visar här ovan att det kan skilja sig åt från 

förskola till förskola (Doverborg & Pramling Samuelsson, 1999).  

 

Matematik som kommunikation 

Som förskollärare är det viktigt att ha kunskap och förståelse för barns språk i möte med 

matematiken. Språket kan fungera som både redskap för kommunikationen och tänkandet. 

Språkutvecklingen börjar redan när barnet ligger i magen. Detta sker genom att barnet lyssnar 

och lär sig känna igen rösten och språket hos mamman. I en viktig period i barnets utveckling 

lär den sig att möta den vuxnes blick och därefter följa efter i samma riktning som den vuxne. 

Efter detta börjar barnet att peka på saker i sin omgivning och söker kontakt hos den vuxne 

för att få svar på vilka föremål den pekar på. Det är en viktig uppgift att vuxna i barnet 

omgivning är uppmärksamma och benämner rätt för att öka förståelsen för vad barnet riktar 

sin uppmärksamhet mot. Det matematiska tänkandet och språket är väl sammanlänkade med 

varandra. Grunden till människans språkutveckling är förmågan till att kommunicera och 

samspela med andra människor. Språket hjälper människan till en ökad förståelse för sin 

omvärld, fantasiförmåga, förståelse för minnet och problemlösning (Solem & Reikerås, 

2004). I en sociokulturell teori har språket en stor betydelse och bör ses som ett redskap eller 

artefakt. Exempel på andra artefakter förutom språket är pussel, papper och färgkritor. I en 

lärandesituation om kunskap ska förmedlas, är samtalet den viktigaste artefakten (Säljö, 

2000). Utifrån den redovisade litteraturen och forskning om matematik i förskolan ser vi att 

ytterligare kunskap kan behövas om hur matematik används av förskollärarna.   
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Syfte 

Syftet med studien är att belysa förskollärares arbete med matematik för barn i förskolan. 

Genom denna studie vill vi få kunskap om hur förskollärare arbetar med barns matematiska 

utveckling och lärande. Syftet har lett till frågeställningarna: 

1. Hur arbetar förskolläraren i barngruppen så att barnen stimuleras och utmanas i sin 

matematiska utveckling? 

 

2. Hur arbetar förskollärare för att barnen ska urskilja ett matematiskt innehåll?  

 

Kapitel 4 Metod 
I detta kapitel redovisar vi vår metod, hur vi gått tillväga i vår studie. Vi förklarar närmare de 

artikelsökningar, urval, begränsningar och vårt genomförande. För att erhålla kunskap om 

detta har vi valt att intervjua verksamma förskollärare.  

För att få kunskap om matematik i förskolan har vi sökt vetenskapliga artiklar i databasen Eric 

EBSCOhost. Vi hittade till slut en artikel som passade vår studie. Denna artikel heter 

”Preschool Children's Mathematical Knowledge: The Effect of Teacher "Math Talk" och är 

både peer reviewed och vetenskapligt skriven. De sökord vi använde oss av är preschool, 

children, teaching, mathematics skills m.m. Från början fick vi 46 sökträffar men valde sedan 

ut en. Andra artiklar som vi använde oss utav var Jan Björklunds artikel på Dns hemsida som 

heter ”Ny läroplan för förskolan”. 

 

Genomförande  

Vår ambition från början var att intervjua och observera både förskollärare och barn. Genom 

att genomföra denna idé vi förhoppningar att kunna jämföra hur intervjusvaren stämde 

överens med hur det var i praktiken. Eftersom idén blev alldeles för stor fick vi avgränsa oss 

med tanke på vår korta tidsperiod. Begränsningar som uppkom efter detta var att vår termin 

startade två veckor tidigare än förskolornas terminsstart. Detta medförde svårigheter för oss 

att få tag på förskollärare. Vi ringde runt till flera förskolor men det var många som inte hade 

tid att ta emot oss på grund av inskolningar, kurser och möten i början av terminen. 

Vi kontaktade flera förskolor för att fråga om de var villiga att ställa upp på intervju till vår 

studie. Vid första kontakten förklarade vi vad deras medverkan innebar och om de var villiga 

att ställa upp på en inspelad intervju. Totalt fick vi sex förskollärares godkännande att bli 

intervjuade men i slutändan blev det fem på grund av sjukdom. Det fanns då inget annat 

tillfälle att intervjua denna person på inom vår tidsbegränsade period. Förskollärarna arbetar 

på tre olika förskolor och innan vi började intervjua utfördes en provintervju med en person.  

Det är bra att testa frågorna innan på någon för att se eventuella svårigheter, hur 

ordningsföljden fungerade eller om det fattades någon fråga. Efter detta ändrade vi lite på 

frågorna och skrev till följdfrågor för vår egen skull. Genom att spela in intervjuerna med 

diktafon behövde vi inte anteckna och på så sätt kunde vi vara mer aktiva i diskussionen. 

Nackdelen med en inspelade intervjuer var att avlyssningen och utskrifterna tog lång tid 

(Trost, 1993, 2005). Det är praktiskt att spela in en intervju men det kan även medföra att 

förskolläraren blir försiktig eller nervös att svara fel (Ejvegård, 2009). Vi upplevde inte att 

förskollärana blev påverkade på det sättet men diktafonen kan mycket väl ha bidragit till att 

de svarade försiktigt eller kortfattat på vissa frågor. Vid intervjutillfällena intervjuade vi en 

förskollärare i taget. Förskolläraren fick välja tid och plats för intervjun.  
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Första intervjun ägde rum i ett lugnt personalrum och vi fick många utförliga svar på 

intervjufrågorna. Vi upplevde förskolläraren som väldigt kunnig inom matematik då hon 

använde sig av ett matematiskt tänkande och i vardagen fick hon med många begrepp och 

synliggjorde vardagsmatematiken för barnen. Den andra intervjun var i ett enskilt rum där 

förskolläraren pratade ganska fort och det var svårt att lyssna av henne. Även denna 

förskollärare var väldigt insatt i det matematiska tänkandet och såg matematik i allt hon 

gjorde i både förskolan och fritiden. Vid den tredje intervjun fick vi vara i ett litet rum där det 

passerade både personal och barn som medförde störning när vi sedan lyssnade av 

inspelningen. Förskolläraren hade gått en matematikkurs och var även hon väldigt kunnig 

inom området. Hon gav flera exempel på hur hon arbetade med de yngre barnen. Den fjärde 

intervjun utfördes likt de andra i ett enskilt rum. Denna person svarade kortfattat och vi fick 

ställa många följdfrågor. Vår tolkning av hennes svar var att hon använde sig utav matematik 

mestadels i en gruppverksamhet några gånger i veckan. Den femte personen verkade inte alls 

lika kunnig som de övriga och ansåg att matematik var allt men sedan kom hon med ett fåtal 

förslag på hur de jobbade med matematik i barngruppen. Denna intervju ägde rum på 

avdelningens största rum och vi upplevde inga störningsmoment. 

Efter intervjuerna började vårt analysarbete. Vi skrev ut data från intervjuerna och delade in 

de sammaställda svaren i teman, tillgänglighet till matematiskt material, matematik som 

kommunikation, barns individuella matematiska utveckling och förskollärares arbete med 

dokumentation. Därefter bedömde vi att några frågor behövde kompletteras. Vi gjorde därför 

ett återbesök hos några förskollärare och kom överens om att maila ut frågorna för att snabbt 

få svar. Genom de kompletterande frågorna fick vi ett rikare resultat.  

 

Etiska aspekter 

Innan vi utför en intervju tog vi hänsyn till de etiska principerna inom humanistisk-

samhällsvetenskaplig forskning. Vi följde Vetenskapsrådets huvudkrav inom 

individskyddskravet. Vid första kontakten med förskollärarna informerade vi om studiens 

syfte, vad deras medverkan innebar och om de var villiga att medverka. Förskollärarnas 

medverkan var helt frivillig och de hade rätten att avbryta sin medverkan innan publicering. 

All den personlig fakta hanterades på ett anonymt sätt, vilket innebar att namn på kommunen, 

förskolorna och förskollärarna förblev helt anonyma. Trots att deltagarna kanske känner igen 

sig i vissa delar av resultatet kommer det inte vara synligt vilken person eller förskola vi har 

besökt. Det insamlade materialet förvaras där obehöriga inte kan ta del av dem. Studien 

kommer att publiceras i en databas där allmänheten kan ta del av den (Vetenskapsrådet, 

2002).  
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Kapitel 5 Resultat 
I detta kapitel redovisas resultaten från intervjuerna med förskollärarna. Vi har valt att 

redovisa dessa i form av teman. Första temat handlar om materialets tillgänglighet på de olika 

förskolorna. Det andra temat handlar om vilket språk förskollärarna använder i verksamheten 

tillsammans med barnen. I tredje temat berör förskollärarna arbete med barns individuella 

matematiska utveckling. I det fjärde och sista temat redogör vi för hur förskollärarna förhåller 

sig till läroplanen när de ska stödja barns matematiska utveckling.  

 

Tillgänglighet till matematiskt material 

Tre förskollärare anser att allt material i förskolan går att knyta till matematik på ett eller 

annat sätt.  Några exempel de nämner på tillgängligt material är pussel, klossar, former, 

pärlor, lego, plusplus, naturmaterial, spel, rum med ris där barnen kan hälla, ösa, väga och 

mäta volym. Alla tre menar på att det bara är positivt att matematik förs in på förskolan på ett 

enkelt och roligt sätt.  Barn börjar redan tidigt sortera av sig själv men deras sortering kan se 

olika ut. ”Vi tar tillvara på allt som vi har, jag tänker på djuren som man kan sitta och 

sortera”. Genom leken med de allra yngsta barnen går det att arbeta med matematik på ett 

lustfyllt sätt vilket visar sig då de sitter och sorterar djuren. Barnen kan sortera i många olika 

variationer t.ex. storlek, färg, form och djur som bor på bondgård respektive i skogen. Genom 

materialet kan de sedan utveckla leken genom att bygga en bondgård och hagar till djuren. 

Förskollärarna anser att det är viktigt att ta tillvara på de tillfällen som ges t.ex. när barnen 

målar väljer de form på papper, pensel och färger eller i hallen placerar de kläder och skor på 

bestämda platser. På så vis lär sig barnen vad som hör ihop, de uppfattar likheter mellan olika 

föremål men också skillnader. Anledningen till varför det är bra att använda djuren är för att 

synliggöra om barnet kan känna igen likheter och skillnader. Då förskollärare arbetar med 

sortering med barnen hjälper det barnen att se mönster som de sedan kan relatera i sin 

omvärld. Även matematiska begrepp synliggörs på ett naturligt sätt. 

Ett annat exempel från intervjuerna rör barns möjlighet att utveckla sin rumsuppfattning med 

stöd av materialet. Genom att barnen får utforska sin omgivning med kroppen och använda 

material får de en förståelse för rumsuppfattning. ”Bygga kojor – tid och rum – får vi plats här 

inne, sådana saker. Det är jätteenkelt egentligen”. Barn bygger ofta kojor och det kan vara 

under bord, genom att krypa in i en låda, under en stol, i ett tält eller genom att ställa sig 

bakom en dörr. Barn testar sig fram med filtar och kuddar för att se vilket material som håller 

för tak och väggar. De får en ökad förståelse för trånga och små rum, rymligare rum och hur 

många barn det ryms. Barnen utvecklar känslan för rumsuppfattning genom leken och i 

samspel med andra. Genom rolleken får barnen möjlighet att utveckla det sociala samspelet, 

de imiterar, förståelse för olika begrepp och de lär sig även andra begrepp som t.ex. 

matematiska begrepp.  

Barn lär sig om volym när de t.ex. förstår att alla klossar inte får plats i en låda eller hur 

mycket vatten som får plats i ett glas. Ett annat exempel på barns uppfattning av volym är när 

de experimenterar i sandlådan. ”Det är i sandlådan när vi håller på och bygger broar och fyller 

på vatten. Gräver ut vissa saker för att få plats med andra.” I barnens vardag ges det möjlighet 

att utforska olika måttenheter. När de leker med sand och vatten får de erfarenheter av volym. 

De jämför med varandra i vilken hink det får plats med mest sand eller hur mycket vatten det 

ryms i olika gropar beroende på djupet eller storleken. Det tillgängliga materialet erbjuder 

barnet att utforska vatten och sand genom att t.ex. ösa, hälla, mäta med hjälp av hinkar och 

spadar. Förskollärare har möjlighet att stödja barns urskiljning genom att de får testa sig fram, 

reflektera med en vuxen både före och efter aktiviteten. När barn leker tillsammans med 

exempelvis sand och vatten får de en ökad förståelse för begreppen volym, ytmått, vikt och 
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olika sätt att mäta. De får även en ökad förståelse för hur de kan bygga med hjälp av blöt 

respektive torr sand. 

Barn börjar tidigt räkna och bedöma olika föremål i vardagen. När barn räknar använder de 

sin antalsuppfattning. Detta innebär att barnen förstår utan att räkna att t.ex. fem myror är fler 

än fyra elefanter och att de kan para ihop rätt siffra med rätt antal. Ett exempel på detta är när 

förskolläraren har en dialog mellan barnen när de ska bygga och konstruera. ”Vi bygger 

bilbanor. Allt har ett matematiskt tänk i sig liksom. Hur många koner behöver vi? Vi behöver 

fyra koner”. Materialet stödjer antalsuppfattningen genom att barnet själv får tänka ut hur 

många koner de behöver och sedan hämta antalet. Genom denna dialog får förskolläraren svar 

på hur barnets antalsuppfattning utvecklats. Det är viktigt att förskollärare hjälper barnen att 

utveckla förståelse för talets värde då ofta begrepp som många, färre, fler, lika många och 

hälften används i förskolan av både vuxna och barn. 

Förskollärarna tar även tillvara på naturmaterial som utemiljön erbjuder och använder det för 

att barnen ska kunna utforska olika egenskaper. Något som kan belysas genom följande citat.  

”Vi samlar kottar, pinnar, stenar och sådant som de kan arbeta med. Sen ska vi ha det till ett 

vattenprojekt och göra båtar har vi tänkt, men sen får vi se vad barnen gör det till. Vi ska 

sedan se vilken som går fortast, sjunker de eller flyter de”. Genom att konstruera och göra 

t.ex. egna båtar lär sig barnen att se och förstå vilka föremål flyter respektive sjunker eller hur 

de ska bygga för att båten ska åka snabbare nerför ån. Detta stödjer barns matematiska 

utveckling genom att barnet får testa sig fram och hitta egna lösningar och sedan diskuterar 

varför vissa föremål fungerar bättre eller sämre. De matematiska begrepp som förskollärarna 

kan använda med barnen är flyter, sjunker, lång, kort, liten, stor och tung och lätt. 

En annan förskollärare menar att det inte blir mycket matematik, då hon arbetar med de allra 

yngsta barnen. Det som hon använder som kan kopplas till matematik är en NTA-låda där det 

finns knappar som barnen kan sortera och sen har de tillgång till en flanellografsaga som 

består av cirklar, trianglar och kvadrater. Vilket kan belysas med följande citat. ”Vi pratar lite 

om cirklar, trianglar och kvadrater och det är väl de tre formerna som vi brukar benämna”. 

Förskollären har möjlighet att synliggöra de geometriska formerna för barnen genom 

flanellografsagan. Barnet kan sedan koppla de geometriska formerna till saker i sin 

omgivning. Exempelvis vid matbordet kan barnen se den runda formen i tallriken för den är 

rund som cirkeln. Genom att benämna både rund och cirkel får barnet ett annat perspektiv av 

ett ord som betyder lika. 

Den femte förskolläraren använder oftast olika matematiska material i något som de kallar 

gruppverksamhet då det är matematik på schemat. Vid några tillfällen då de har haft 

gruppverksamhet har de använt sig av mätpinnar och mätsnören för att mäta längd och 

avstånd. Genom denna aktivitet får barnen en ökad förståelse för begreppen längre, kortare 

och lika lång. De kan mäta hur många mätpinnar eller mätsnören lång exempelvis en vägg är. 

Detta material finns inte tillgängligt på avdelningen eftersom det används på 

gruppverksamheten. Barnen måste därför be om detta material om de vill arbeta mer med det. 

Sammanfattningsvis fungerar det tillgängliga materialet i förskolan som ett hjälpmedel till 

barnets matematiska utveckling. Att använda sig utav de material som finns tillgängligt i 

förskolan får barnen en variation på föremål de kan sortera, klassificera, bygga, räkna och 

experimentera med. Förskolläraren synliggör det matematiska i materialet genom att 

benämna, visa och diskutera olika föremål och genom de didaktiska valen att ha materialet 

tillgängligt blir den matematiska lärandemiljön rikare.  
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Matematik som kommunikation 

Förskollärarna är överens om att det är viktigt att benämna begrepp med de rätta orden. 

Genom att benämna rätt från början använder barnen sedan själv rätt begrepp i olika 

situationer i vardagen. Det kan vara när de är ute och går och ser en varningskylt och de säger 

titta en triangel, vad står det där? Istället för att barnen säger titta en trekant. Ett ytterligare 

exempel på detta är följande citat. ”Istället för att säga nu sätter vi oss i en ring, säger vi nu 

sätter vi oss i en cirkel”. Ordets innebörd har stor betydelse och det är viktigt att förskollärare 

tänker på hur vi använder dem i olika sammanhang. Då de använder sig av ett mer nyanserat 

språk med barnen ökar förståelsen för ords innebörd och på så sätt kan barnen utveckla tankar 

och idéer på ett tydligt sätt. Ett annat exempel som belyser detta är när förskolläraren 

återberättar vad ett barn har sagt. ”Läs, vad står det i cirkeln där? Vad står det i rektangel?” 

Förskollärarna anser att det är lika lätt att lära sig ett sådant ord som något annat istället för att 

lära sig det när de börjar skolan. Fyra av de fem förskollärarna menar att hela vardagen och 

allt de pratar om och diskuterar med barnen är matematik. Förskollärarna menar att de får in 

matematiskt språk i många olika vardagssituationer som t.ex. vid av- och påklädning. Vanliga 

vardagsord som används i verksamheterna är långt- kort, under-överst, fort-långsamt, högre-

lägre, långt borta-nära och stor-liten. Geometriska former är också något som de pratar om 

ofta och även då benämns dessa med de rätta orden.  Förskollärarnas språk har stor betydelse 

för barns matematiska utveckling vilket detta citat belyser: ”Just det där när de ramlar säger 

inte jag, ramlade du? Nej, tappade du balansen?”. Förskolläraren menar att genom att 

benämna att barnet tappade balansen får den en ökad förståelse för vad balansen innebär. 

Genom att ha en variation på ord i dessa situationer får barnet ett mer nyanserat språk. Lika 

viktigt som det är att barn ges möjlighet att få använda t.ex. kuddar, filtar och bord då de 

utvecklar sin rumsuppfattning måste förskolläraren hjälpa barnen att utveckla språket och 

sätta ord på deras handlingar. Handling och språk är ett betydelsefullt samspel för barnen. I 

och med att förskollärarna både har en dialog med barnen och benämner och sätter rätt ord på 

det barnen gör stödjer de barns lärande.  

Sammanfattningsvis använder förskollärarna matematik som kommunikation för att det är en 

viktig del i den matematiska utvecklingen för barnet.  Genom att benämna med de rätta orden 

får barnet en variation av begrepp och lär sig använda dessa. Handling och språk är ett 

betydelsefullt samspel för barnen. På så sätt kan matematiken synliggöras för barnen och de 

lär sig att urskilja ett matematiskt innehåll.  

 

Barns individuella matematiska utveckling 

Tre av förskollärarna menar att arbetet som handlar om matematik ser likadant ut med barnen 

som allt annat i verksamheten. Förskollärarna möter barnen där de befinner sig i sin 

utveckling och utmanar dem utifrån det. En del barn har mer intresse eller kunskap än andra.  

Detta citat belyser vad förskollärarna menar med att anpassa nivån till barnens matematiska 

utveckling. ”Det är ganska lika som man jobbar med äldre och yngre barn. Bara att man 

lägger det på barnens nivå och utifrån intressen såklart hela tiden”. Det är viktigt att inte börja 

någonstans där barnen inte befinner sig för det ger varken något för förskolläraren eller 

barnet. För att barn ska utveckla sitt matematiska lärande måste förskolläraren se vad barnet 

har för erfarenheter och kunskaper sedan tidigare vilket kan variera. Det kan variera på grund 

utav vilket intresserat barnet har, vad den har lärt sig tidigare eller hur mycket vuxna i barnets 

omgivning har lärt dem eller vilket matematiskt material omgivningen erbjuder.  

Två förskollärare tycker att det är stor skillnad på att arbeta med de yngre och äldre barnen. 

Där en av förskollärarna arbetar skiljer de inte på barnets matematiska nivå eftersom de 

arbetar mer på en gruppnivå än en individnivå. En av förskollärarna anser att hon genom 
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observationer och olika aktiviteter tillsammans med barnen kan se vilken nivå barnet befinner 

sig på. De har ett arbetssätt på förskolan som de använder sig av. Då barnen flyttar över till en 

avdelning för äldre barn blir det mer matematik. Den andra förskolläraren arbetar med något 

som kallas gruppverksamhet och i dessa grupper finns det en grupp som består av fyraåringar 

och en annan som består av femåringar. Hon menar att det bara är med de äldre barnen som 

man kan påvisa att de arbetar med matematik och tycker även att det är stor skillnad på en 

fyra- och femårings matematiska utveckling. Vi frågar förskolläraren om det finns möjlighet 

för barnen att byta grupp om barnen själva eller förskollärarna ser att något barn har kommit 

längre alternativt inte är på samma nivå i den matematiska utvecklingen som de jämnåriga 

kamraterna. Hon menar att det är en balansgång och att det inte är bra att tappa kontakten med 

de jämnåriga kamraterna för det sociala samspelet eftersom de äldre barnen börjar skolan. I 

citatet belyser förskollärarens hur hon ser barnets individuella utveckling i 

gruppverksamheten. ”Alla är inte på samma nivå och det ser man ganska lätt”. Förskolläraren 

menar att det syns vilken nivå barnen befinner sig i en grupp. Hon menar att de som inte visar 

intresse och inte hänger med i aktiviteten ligger på en lägre nivå. De barn som aktivt är med 

och visar engagemang och utför uppgifterna på ett korrekt sätt är på en högre nivå i den 

matematiska utvecklingen.  

Sammanfattningsvis stödjer förskollärarna barns matematiska utveckling genom att möta det 

enskilda barnet där den befinner sig vilket kan variera.  De anser att de kan arbeta på samma 

sätt med små barn respektive äldre barn. Mycket handlar om att anpassa på nivån utifrån vart 

barnet befinner sig i sin utveckling. En förskollärare arbetar mer utifrån en gruppnivå där 

barnen är indelad i åldersgrupper än i nivågrupper.  

 

Förskollärares arbete med dokumentation 

Förskollärarna dokumenterar ofta barnens aktiviteter i förskolan. De menar att det är viktigt 

att reflektera med barnen eftersom barn lär sig i samspel med andra människor. Genom att de 

får ta del av andras tankar kring olika aktiviter i verksamheten stimuleras och utmanas barnen 

i sin matematiska utveckling. Detta citat belyser betydelsen av reflektion med barnen. 

”Reflektioner är ett sätt att upprepa något vi sett och varit med om. Genom repetitioner lär vi 

oss”. Reflektion innebär att reflektera och diskutera saker som de har gjort i förskolan för att 

få en ökad förståelse för hur barnen har uppfattat och lärt sig av t.ex. en aktivitet. Genom att 

barnen reflekterar tillsammans får de svar på hur andra har uppfattat olika saker.  Efter 

reflektion tillsammans med barnen kan förskollärarna få svar på vad barnen vad de behöver 

arbeta mer med och hur de kan arbeta vidare med en aktivitet. Ytterligare ett citat belyser 

reflektionens innebörd. ”Sen reflekterar vi tillsammans med barnen och sen utvärderar vi 

utifrån det”. När förskollärarna reflekterar med barnen kan det ske utifrån olika former av 

dokumentation t.ex. bilder och målningar. Genom att diskutera med barnen om händelser de 

har varit med om får förskolläraren svar på vad barnen har lärt sig och vad de behöver arbeta 

mer med. Därefter kan förskollärare diskutera hur de ska fördjupa sig och gå vidare med 

arbetet. Barn ges möjlighet att urskilja ett matematiskt innehåll genom att reflektera och 

diskutera tillsammans med andra.  

Förskollärarna anser att de är väl insatta i de styrdokument som finns för förskolan. De finner 

stöd i läroplanen då de ska hjälpa barnen att urskilja olika matematiska områden. Citatet 

belyser hur förskollärarna använder sig av läroplanen. ”Vi utgår hela tiden från läroplanen”. 

Förskollärana anser att de arbetar utifrån läroplanen men deras arbettssätt varierar. De menar 

att läroplanen är deras uppdrag och finns med hela tiden i deras vardag. Två förskollärare 

poängterar att det är viktigt att man regelbundet ser över läroplanen och sin egen arbetsplan. 

Arbetsplanen skriver förskollärarna med stöd från läroplanens mål och riktlinjer för att sedan 
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utforma aktiviteterna i verksamheten. De anser att det är viktigt att reflektera tillsammans med 

barnen för att därefter utvärdera. Genom att reflekterar synliggörs även barnens delaktighet 

och förskolläraren får svar på vad de har lärt sig och uppfattat. På en utav förskolorna kommer 

de att använda sig av en blomma där de fyller i regelbundet utifrån förskolans läroplan. I de 

olika områden blomman består av skriver förskolläraren vad de har gjort i olika situationer 

och på så sätt synliggörs de områden de har arbetat mer eller mindre med. Citatet nedan 

belyser arbetets betydelse med blomman. ”Då syns det konkret vad vi har gjort, inte vad vi 

ska göra och då kan vi se och kryssa för att vi faktiskt får med alla delar”. Blomman är ett 

stöd för förskollärarnas arbete med barnen i verksamheten. Efter att de har fyllt i och sett vilka 

områden de har arbetat mindre med kan förskolläraren se vad de behöver arbeta mer med. 

Sammanfattningsvis utgår förskollärarna ifrån läroplanens mål och riktlinjer då de arbetar 

med dokumentation Förskollärarna nämner att läroplanen finns där som ett stöd hela tiden i 

allt de gör i förskolan. Det är viktigt att både dokumentera och reflektera tillsammans med 

barnen. Genom att återberätta och diskutera saker barnen har varit med om får förskollärare 

svar på vad de har lärt sig eller inte lärt sig i en aktivitet. De kan diskutera och reflektera i 

arbetslaget för att komma fram till hur de ska arbeta vidare för att aktiviteten ska bli bättre.   
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Kapitel 6 Diskussion    
Detta kapitel inleds med en diskussion kring valet av vår metod. Sedan följer ett resonemang 

kring vårt resultat kopplat till litteraturen. Vi avslutar kapitlet med våra egna tankar om vidare 

forskning. Diskussionen grundar sig på studiens syfte samt de frågeställningar vi använt oss 

av i vår undersökning. 

 

Metoddiskussion 

Vi valde att intervjua fem förskollärare på tre olika förskolor. Genom intervjuer på flera 

förskolor fick vi reda på förskollärares inställning och kunskap om matematik. Från början 

hade vi tänkt observera barn och förskollärare. Sedan var vår tanke att intervjua förskollärarna 

för att få en tydligare bild på om det de säger stämmer överens med praktiken. Tyvärr hade 

inte alla förskolor tid att ta emot oss för både observation och intervju. Det var till största del 

p.g.a. inskolningar. 

Genom att intervjua med hjälp av en diktafon insåg vi i efterhand både för- och nackdelar. Det 

var bra för att vi på så vis kunde vara mer delaktig i diskussionen och kunde lyssna igenom 

svaren flera gånger i efterhand. Det är bra att kunna lyssna om svaren flera gånger och skriva 

ner mer ordagrant vad förskolläraren har svarat. Nackdelar blev att avlyssningen tog lång tid 

och det var svårt att höra och förstå sammanhanget i vissa svar. Det hade varit lättare om vi 

hade filmat intervjuerna med videokamera. Tyvärr var det något som vi kom på i efterhand 

och det kommer vi definitivt ta med oss om vi ska genomföra intervjuer i kommande studier 

(Trost, 1993, 2005). I efterhand tänkte vi på att vi skulle ha ställt fler följdfrågor och bett om 

att få se på de material de använde i matematiska sammanhang. Vi besökte även några 

förskollärare en gång till och pratade allmänt om några frågor som vi ville utveckla och fråga 

mer om.  Samtidigt bestämde vi med förskollärarna att vi skulle maila ut frågorna vilket vi 

gjorde och fick sedan utförligare svar till vissa frågor. 

 

Resultatdiskussion  

Stort ansvar ligger hos förskollärarna att utifrån sin egen kunskap synliggöra matematiken för 

barnen på bästa sätt. Intervjusvaren visar att användandet av matematiska begrepp och 

förmågan att se vardagsmatematiken varierar hos förskollärna. Alla svarade att de använder 

flera matematiska begrepp i vardagssituationer men det varierar i exempel på detta. En av 

förskollärarna anser att de inte arbetar så mycket med matematik med de yngre barnen utan 

det är något de får ta mer del av när de blir äldre. Vi ställer oss kritiska till att förskolläraren 

har en negativ inställning till matematiken med de yngre barnen. Med tanke på att redan på 

Friedrich Fröbels tid hade hans lekmaterial en betydande roll inom matematiken och har 

lämnat spår efter sig än idag. Tankar som väcks hos oss är varför en utbildad förskollärare inte 

kan anpassa det matematiska till de yngre barnens nivå. Å ena sidan kan det bero på att 

förskollärare inte kan se bortom siffror och tal på grund av okunskap men å andra sidan 

kanske inte intresset finns för matematiken. Även fast man inte har intresset måste 

förskollärare följa förskolans läroplan. I läroplanen står det klart och tydligt att förskolan ska 

sträva efter att varje barn utvecklar förmågan att använda matematik i olika sammanhang, 

använda matematik för att utrycka sig, reflektera, undersöka egna och andras 

problemlösningar (Skolverket, 2011). Förskollärare bör fånga upp matematiken i 

vardagssituationer t.ex. vid matbordet, av- och påklädning, sortering, användning av material 

för att bygga och konstruera (Grieg, 2013). Genom att vara medveten om sin omvärld får 

barnen en ökad förståelse för matematiska begrepp, idéer och hur de sedan kan använda sig 

utav dem (Doverborg & Pramling Samuelsson, 1999). Vi ställer oss frågande till detta och 

anser att det viktigaste borde vara förskollärarens medvetenhet om sin omvärld. Om denna 
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medvetenhet inte finns blir matematik något svårhanterligt vilket bidrar till en negativ bild av 

matematik. Istället bör matematiken ses som ett redskap till kommunikationen och lösningar 

av problem i vardagen. Genom att förskollärare lär sig att se andra matematiska sammanhang 

än vad de är vana vid kan de sedan utmana barnens matematiska utveckling (Solem & 

Reikerås, 2004).  

En annan förskollärare berättar att hon arbetar med matematik i en så kallad gruppverksamhet 

där barnen är indelade i grupper utifrån ålder. Vi ställer oss frågande till varför förskolläraren 

inte har gruppindelning utifrån barnens individuella nivåer. För oss är åldern bara en siffra 

och vi förespråkar mer för att arbeta efter barnens olika erfarenheter vilket de gjorde på en av 

förskolorna som vi besökte. Något som är intressant är förskollärarens syn på vilken nivå 

barnen befinner sig på. En av förskollärarna menar att det bra när barnen är åldersindelade för 

att barnen ska känna gemenskapen med de jämnåriga. Hon anser att om barnen inte är 

delaktiga aktivt i en uppgift eller aktivitet ligger de under de andra barnen nivåmässigt. För 

oss känns det helt fel då vi tycker att barnen inte ska vara åldersindelade. Är barngruppen 

åldersblandad kan de yngre barnen ha de äldre barnen som förebild, i och med detta växer de 

äldre barnens självförtroende och de får känna sig viktiga och duktiga. Sen menar vi att dessa 

aktiviter faktiskt kan vara för enkla för barnen som står bredvid eller att de kanske inte alls 

känner för att vara med just då, bara för att den vuxne tycker att de ska vara på ett speciellt 

sätt.  En annan förskollärare anser att barnens nivå går att urskilja i de dagliga aktiviteterna 

under hela dagen. Hon nämnde också att i de planerade aktiviteterna händer det att alla barn 

vill vara delaktiga, men i den fria leken kan barnet utföra aktiviteten felfritt.   

De övriga tre förskollärarna var överens om att de kan få in matematiken hela tiden i 

vardagens situationer. Exempel på detta är i matsituationer, vid målning, skogsutflykter, när 

de bygger och konstruerar m.m. Dessa förskollärare arbetar på samma sätt med de yngre 

respektive äldre barnen och anpassar nivån utifrån vart barnet befinner sig i sin utveckling. 

Förskollärarens inställning till matematiken har en betydande roll i undervisningen. Det är till 

stor fördel om förskolläraren har kunskap om matematik, har förmågan att analysera hur och 

när de kan ta tillvara på matematiken i olika vardagssituationer (Solem & Reikerås, 2004). 

Människors kunskaper om matematik har betydelse för undervisningen. Hon anser att det är 

viktigt att förskolläraren tänker efter vad de gör bra och det som är mindre bra för att förbättra 

arbetet eller ändra på sitt agerande. Efter man har tänkt igenom detta kan förskolläraren 

synliggöra matematiken och användandet av matematiskt språk i vardagen (Doverborg & 

Pramling Samuelsson, 1999).  

Betydelsen av att ha ett tillgängligt material, för lärandet, skapar frihet hos barnen. Det är 

positivt att ha materialet tillgängligt för barnen eftersom varje barn kan arbeta på den nivå det 

befinner sig i sin utveckling och behöver inte jämföras med andra. Andra fördelar är att 

barnen får en stor valfrihet när det gäller vad de vill arbeta med, vilket kan göra att intresset 

för materialet växer. De behöver inte heller vara beroende av någon vuxen, vilket innebär att 

barnen blir mer självständiga. Det är viktigt att ha olika föremål tillgängligt i förskolan och 

det kan vara material som klossar, böcker, plocklådor, dockor, kuddar och t.om krukväxter i 

olika storlekar som barnen kan iaktta, leka med och sortera. Materialet hjälper barnen att 

urskilja ett matematiskt innehåll. Det gäller även att kunna anpassa undervisningen till barnets 

nivå och aktivt uppmuntra och inspirera barnet till sin fortsatta utveckling (Doverborg & 

Pramling Samuelsson, 1999).  

Även fast hela vardagen är full av möjligheter för att skapa matematisk förståelse så menar vi 

att förskollärarna måste vara medvetna om matematiken i dessa situationer för att på så vis 

kunna ge barnen rätt verktyg att urskilja ett matematiskt innehåll. För att barnen ska utmanas 
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och stimuleras i den matematiska utvecklingen är det bra om förskollärarna tar tillvara på det 

material som finns i verksamheten. De nämner att de får in matematik när barnen lägger 

pussel, bygger med olika material, geometriska former, sjunger, experimenterar med sand, 

vatten, ris m.m. Det är viktigt att ha i åtanke att barns lärande kan gå till på många olika sätt. 

Förskollärare kan stödja deras lärande genom att ha variation i sitt arbetssätt. Barnen kan t.ex. 

lära sig genom att måla, skapa, bygga och samspela med både vuxna och andra barn. 

Människan lär sig matematik på olika sätt och det är ett viktigt utbildningsämne (Nationellt 

centrum för matematikutbildning, 2006).  

Sortering är något som alla förskollärare nämner att barnen gör ofta. En förskollärare menar 

att de sorterar med hjälp av knappar från en NTA låda och de andra nämner att barn sorterar 

allt i sin omgivning. De nämner att barnen kan sortera efter storlek, färg, form och djur som 

bor i skogen respektive i bodgården. Barn sorterar saker i sin omgivning och det kan vara 

leksaker, pärlor och kapsyler. Det är vanligt att barn använder ord som minst, mest, lika, 

vanligast och oftast vid sortering. Barnen hittar även på egna ord och begrepp de kan 

kategorisera och använda sig utav. Det är bra om förskolläraren inte alltid korrigerar barnet i 

sin användning av egna begrepp då de ska ges möjlighet att utforska detta på egen hand. Efter 

en tid kan förskolläraren tillföra de korrekta matematiska begreppen för att därefter se hur 

barnet gör med utforskandet (Palmer, 2011). Exempel på hur barn kan sortera i hallen på 

förskolan är att placera kläder och skor på bestämda platser. Barnet får en ökad förståelse för 

vad som hör ihop t.ex. vantar, strumpor och skor går att para ihop. Barnen får även insikt om 

var på kroppen de olika klädesplaggen hör hemma (Doverborg & Pramling Samuelsson, 

1999). 

I förskolorna finns det viss specifikt matematiskt material. Tre förskollärare nämner att de inte 

har ett specifikt matematiskt material till de yngre barnen. Förskollärarna försöker synliggöra 

det matematiska i allt material som finns tillgängligt. Förskollärarna tar även tillvara på 

naturmaterial för att barnen ska kunna utforska olika egenskaper, experimentera och sortera. 

Vi ställer oss frågande till att förskollärarna inte nämner att genom läsning tillsammans med 

barnen finns möjligheten att synliggöra matematiska begrepp, geometriska former m.m. 

Läsningen har stor betydelse. Genom barnböcker går det att synliggöra och diskutera 

matematiska begrepp och symboler tillsammans med barnet. Eftersom barnen ofta känner 

igenom föremål som förekommer i böckerna blir det ett bra hjälpmedel för att lättare kunna 

relatera till egna erfarenheter (Nationellt centrum för matematikutbildning, 2006). 

Utifrån vårt resultat är det tydligt hur betydelsefullt det är för barnens matematiska 

språkutveckling att ha möjlighet att samspela med andra människor. Den kollektiva 

förståelsens betydelse blir synlig i samspelet och barnen lär sig att urskilja andra sätt att tolka 

och förstå olika begrepp. Språket har på flera sätt betydelse för barns matematiska tänkande 

(Björklund, 2009). Alla fem förskollärare framhäver betydelsen av hur viktigt det är att 

benämna allt i barnens omgivning med dess rätta ord.  Detta styrks och de menar att ju fler 

ord och begrepp barnen känner till, desto mer precist ordförråd får de (Solem & Reikerås, 

2004). På så vis kan barnen använda sig av ett mer nyanserat språk och börjar så småningom 

förstå att en del ord kan betyda olika beroende på vilket sammanhang det används i. Eftersom 

barnen möter en mängd olika matematiska begrepp i sin vardag är språket till och med 

avgörande för matematikinlärning. Det är viktigt att barnen i början av sin språkutveckling får 

konkreta upplevelser av begrepp och aktiviteter där det sker ett lärande i situationen 

(Björklund, 2009). Vi menar att barnen lär sig matematik i samspel med andra människor. 

Förskoleåldern är en av de viktigaste perioderna när det gäller språkutvecklingen. 

Förskollärarna måste stödja barns urskiljning att se, uppfatta och förstå matematikens språk 
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för att erövra matematikens värld. Vuxnas samspel, språk och sättet att kommunicera på med 

barnet är betydelsefullt för att utveckla ett mer komplext språk (Doverborg & Pramling 

Samuelsson, 1999).  

Samlingen kan vara ett exempel där förskolläraren kan koppla ihop begrepp med en konkret 

situation eftersom matematiska begrepp kan tolkas på olika sätt. Men å andra sidan kan den 

vuxen styrda aktiviteterna bli ett hinder för att barnen ska få en chans till meningsfull lek. 

Eftersom den fria leken bygger på barnets egna erfarenheter och genom den skapas 

meningsfulla aktiviteter.  

Barn möter och lär sig att använda matematiska begrepp och förstå dess innebörd för att 

koppla dem till konkreta situationer eller objekt i deras vardag. Det är viktigt att 

förskollärarna använder ett korrekt matematiskt språk i vardagens alla situationer. Genom att 

göra det redan i förskolan befästs matematiska begrepp hos barnen som de sedan har med sig i 

bagaget då de börjar skolan, vilket även framkommer i en av våra intervjuer. I förskolan 

möter barn dagligen flera olika matematiska begrepp. Begreppen växer fram i olika 

situationer i omgivningen, genom att se begreppen i ett sammanhang förstår barnet vilken 

betydelse den har i situationen (Björklund, 2008). En av förskollärarna betonar också det i 

intervjuerna. Hon menar att om man är medveten om hur man kan utmana barnen i det 

dagliga samtalet genom resonemang och fantasi så utvecklar barnen sitt logiska sinne. På så 

vis utvidgar barnen sin matematiska förståelse (Björklund, 2007). Det är viktigt att vuxna 

synliggör matematiken för barnen på så sätt stödjer de deras lärande. Förskollärare som är 

medvetna matematikens betydelse för små barn vet att det finns flera olika sätt att samtala 

kring matematik. Genom vårt vardagsspråk går det att tillämpa speciella matematikord för att 

barnen ska urskilja ett matematiskt innehåll och stimuleras och utmanas i sin matematiska 

utveckling. För fyra förskollärare är det självklart att ta tillvara på vanliga vardagsord. Några 

exempel på dessa ord är kortast-längst och störst och minst. En situation som dessa ord kan 

förekomma i är när barnen jämför sin längd med varandra. Om förskollärarna uppfattar vad 

som kan anses som matematik i barnens värld och sätter ord på upplevelser som barnen varit 

med om blir barnen involverade i matematikens värld (Doverborg & Pramling Samuelsson, 

1999). 

Tankar som väcktes efter vårt resultat är att det är konstigt att inte alla förskollärare påpekar 

vikten av reflektionens betydelse med tanke på att det står i läroplanen att förskolans uppdrag 

är att barnen ska ges möjlighet att utveckla sin förmåga att reflektera. Alla fem förskollärare 

anser att de arbetar utifrån läroplanen. Men det är endast två förskollärare som poängterar att 

de regelbundet ser över läroplanen.  

Det är viktigt att förskollärare dokumenterar och reflekterar tillsammans med barnen. Genom 

att arbeta på det sättet kan förskollärarna få reda på vad de ska lägga fokus på i arbetet och 

även på hur de ska gå vidare i arbetet med barnen. Reflektion kan ses som ett redskap för 

förskolläraren, genom reflektionen kan de utveckla det pedagogiska arbetet. Genom att 

använda sig av reflektion blir både barnens och förskollärarnas tankar synliga. Reflektioner är 

inte några sanningar utan mer en tankeprocess (Åberg & Lenz Taguchi, 2005). Nackdelar med 

dokumentation är att det tar tid och det kan då bli på bekostnad på barngruppen när en 

förskollärare går ifrån. Det är viktigt om förskollärna kan plocka ut den dokumentation som är 

viktigast. Men vad är då bra dokumentation? Fotografier är ett bra exempel som används i 

olika sammanhang på förskolan. Men det många inte tänker på är de etiska aspekter som ska 

ta hänsyn till som barn med skyddad identitet. En annan fråga som kan väcks hos oss 

angående fotografier som dokumentation är hur ofta och vanligt det att förskollärarna faktiskt 

frågar barnen om det är okej för dem att de sätter upp fotografier på väggarna som vem som 
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helst kan beskåda. Även fast inte alla barn har ett språk så är det viktigt att barnen själva får 

uttrycka hur de upplever fotografering som dokumentation. Men å andra sidan är 

dokumentation ett viktigt redskap och kan ha betydelse för att barns tankar ska bli synliga för 

dem själva. Det är viktigt att se verksamheten från ett barns perspektiv och tillåta barnen vara 

delaktigt (Nationellt centrum för matematikutbildning, 2006). De kan sedan genom 

dokumentationen reflektera över den i arbetslaget, men också med barnen för att till slut få en 

ökad förståelse för en matematisk aspekt (Doverborg & Pramling Samuelsson, 1999). Efter 

intervjuerna med förskollärarna fick vi intrycket av att enbart två av de fem förskollärarna 

tycker att det är viktigt att dokumentera och reflektera både i arbetslaget, men också med 

barnen. Två förskollärare menar att tiden inte räcker till för att dokumentera och reflektera. 

Eftersom vi varit ute och vikarierat på andra förskolor i kommunen kan vi själva styrka att 

många verksamma förskollärare upplever att just tiden inte räcker till. Det är konstigt att de 

uttrycker sig så eftersom åtminstone reflektion är något de borde ha möjlighet att göra med 

barnen under hela dagen oavsett om det är planerat eller inte. Barn och förskollärare men även 

barn sinsemellan samspelar och pratar med varandra dagligen i verksamheten. Av den 

anledningen anser vi att det inte behöver vara så komplicerat då reflektionen kan gälla t.ex. ett 

samarbete eller att återberätta. Genom dokumentation får barnen möjlighet att lyssna, känna 

igen och återberätta händelser de har varit med om (Nationellt centrum för 

matematikutbildning, 2006). Barnen kan även på andra sätt lyssna och återberätta saker de har 

varit med om t.ex. genom att måla en teckning kan de reflektera kring den. Men å andra sidan 

kan även barnen diskutera med varandra utan att behöva reflektera kring bilder eller 

målningar.  

 

Slutsatser 

Vår omvärld består av en mängd olika matematiska situationer dagligen och det är därför 

viktigt att förskollärare är medvetna om vilka dessa möjligheter är. På så sätt får barnen chans 

att se matematiken som meningsfull. I exemplet som inleder vår text bildar Bianca ett par med 

en köttbulle och ett finger från handen har hon använt sig av ett till ett-principen. I studien har 

vi nämnt didaktik eftersom det framkommer i resultatet att förskollärarna gör olika didaktiska 

val för att stödja barnens matematiska utveckling. I ett sociokulturellt perspektiv handlar det 

till största del om samspelet mellan individer och att det är därigenom som utvecklingen sker. 

Det är en anledning till att de didaktiska val som görs i förskolan är viktiga. Genom 

undersökningen har vi fått en ökad förståelse för att förskollärarnas arbetssätt har betydelse 

för barnens matematiska utveckling. Vi har lärt oss att matematiken är en del av omvärlden 

och finns i alla våra vardagssituationer. Under hela dagen i förskolan sorterar och räknar 

barnen i samspel med varandra och förskollärarna. Andra begrepp som är vanliga förutom 

sortering och räkning är former, mätning och volym. I och med att barnen redan i förskolan 

får en förståelse för olika matematiska begrepp kommer de förhoppningsvis lättare vidare 

med matematiken i skolan. Kunskapen studien har gett oss är att matematiken i förskolan är 

ett verktyg barnen kan använda sig av i vardagen samt att det lägger en stabil grund till dess 

att de börjar skolan. Får barnen en positiv bild av matematiken redan i förskolan bär de den 

med sig kommande åren. Men vi har också fått kunskap om att det finns ett värde för barnet 

att arbeta med matematik här och nu. Det barnen gör för stunden är meningsskapande och 

viktigt för dem att ha i förskolan också. Det är fascinerande att förskollärare kan arbeta med 

matematik med till och med de allra yngsta barnen. Situationer där matematiken synliggörs på 

ett lustfyllt sätt är t.ex. vid samlingen där räkneramsan kan användas på ett naturligt sätt då de 

räknar barnen. En annan situation är vid fruktstunden då förskollärarna samtalar med barnen 

om hel, halv och fjärdedel och olika former vilket är grunden för bråk och geometriska 

former. I hallen då barnen klär av sig uppkommer det flera matematiska situationer som bl.a. 

sortering då de ska ställa skor på ett ställe och hänger av sig ytterkläder på ett ställe. Genom 



19 

 

studiens gång har vi fått en tydlig bild av vad förskollärarna kan erbjuda barnen för att urskilja 

ett matematiskt innehåll så att de ska stimuleras och utmanas i sin matematiska utveckling.      

 

Fortsatt forskning 

Vidare forskning kan ytterligare fördjupa kunskaper om förskollärares matematiska arbete 

och didaktiska val. Genom att bygga vidare på denna studie kan flera förskollärare intervjuas. 

Vi har tänkt att man kan både intervjua förskollärare och barn för att sedan observera dem. På 

så sätt skulle kunskapen om förskollärares arbete med matematik och barns matematiska 

lärande berikas. Studiens omfattning skulle kunna vara en jämförelse på flertalet förskolor i 

en vald kommun för att se eventuella likheter eller skillnader i hur förskollärare arbetar för att 

synliggöra matematik i förskolan.  
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Bilaga 1 

 

Intervjufrågor 

 

1. Vad har du för utbildning? 

 

2. Vad är matematik för dig? 

 

3. Hur arbetar ni med matematik? 

 

4. Vad har den övriga personalen i verksamheten för matematiska kunskaper för små 

barn? 

 

5. Upplever du att barnen är medvetna om att de arbetar med matematik? 

 

6. Hur förhåller du dig till vardagsmatematiken? 

 

7. Hur arbetar du med olika barns matematiska utveckling? 

 

8. Hur tänker ni er att barn lär sig matematik? 

 

9. Hur förhåller ni er till läroplanen? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


