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Sammanfattning 

 
Syftet med vår studie är att bidra med kunskap om hur förskollärare arbetar didaktiskt 

med matematik i förskolan, vi ville med studien undersöka vilka metoder och vid vilka 

situationer det matematiska lärandet sker för barnen. Vi vill även få en ökad kunskap 

om vad förskollärare har för förhållningssätt till matematik i förskolan. 

Vi inleder med att ge en översikt av tidigare forskning inom det valda fokusområdet, 

matematik. Vi belyser vad förskollärare uppfattar att matematik är och hur de kan 

synliggöra matematiken i förskolan, tolkat med hjälp av Bishops grundläggande 

matematiska aktiviteter: Leka, räkna, mäta, designa, lokalisera, argumentera och 

förklara. I denna studie har fyra stycken legitimerade förskollärare intervjuats.  

 

Sammanfattningsvis visar resultatet på att förskollärarna i studien är medvetna om vad 

matematik är, men att det finns svårigheter med att veta hur de ska använda matematik i 

verksamheten. I resultatet kan vi även tyda att kunskapen hos förskollärarna i matematik 

är varierande. 
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Inledning 

Enligt en rapport om PISA-resultaten går det att utläsa att resultaten i matematik sjunker 

hos eleverna i Sverige (OECD, 2014). Andelen lågpresterande elever ökar samtidigt 

som de högpresterande eleverna blir färre. Det leder till att genomsnittet hos de svenska 

eleverna i år 9, sjunker inom matematik. Förskolan är tillsammans med hemmet, barnets 

första utbildare, och det har gjort oss intresserade av att ta reda på hur förskollärare 

arbetar med matematik i förskolan. Förskolan lägger grunden för det livslånga lärandet, 

som är ständigt pågående hos människan. Det livslånga lärandet är även något som 

PISA betonar. PISA har inte som syfte att mäta hur elevernas kunskaper motsvarar de 

mål som återfinns i kursplaner och läroplaner, utan det som mäts är matematiska 

kunskaper och färdigheter som används i det vardagliga livet. PISA mäter elevers 

förmåga att förstå processer, hur de tolkar och reflekterar samt deras 

problemlösningsförmåga.  

 

Alan Bishop (Skolverket, 2013) formulerar sex stycken matematiska aktiviteter, leka, 

räkna, mäta, designa, lokalisera och argumentera och förklara. Vi menar att de kan 

kopplas samman med det som PISA ämnar att mäta genom att elever ska ha utvecklat 

en förmåga att lösa problem och at kunna reflektera kring matematiska problem. Vi 

kommer därför att i studien utgå från Bishops sex matematiska aktiviteter när vi 

analyserar resultaten. 

 

Förskollärare är med och lägger en grund för det livslånga lärandet och därför anser vi 

att det är av vikt att studera på vilket sätt det sker och under vilka förutsättningar. Det är 

vad vår studie grundar sig i. Vi har sen tidigare olika erfarenheter av hur förskollärare 

arbetar med matematik i förskolan, kunskapen om matematik är väldigt varierande anser 

vi, vilket även tidigare studier utförda internationellt har visat (Lee, 2010).  

 

Matematik i förskolan är något läroplanen för förskolan behandlar under flera punkter 

(Skolverket, 2010). Vi kommer i vår studie utgå från följande mål ur läroplanen för 

förskolan: 

 

Förskolan ska sträva för att varje barn utvecklar sin förståelse för rum, form, läge 

och riktning och grundläggande egenskaper hos mängder, antal, ordning och 

talbegrepp samt för mätning, tid och förändring. 

 

Förskolan ska sträva för att varje barn utvecklar sin förmåga att använda 

matematik för att undersöka, reflektera över och pröva olika lösningar av egna och 

andras problemställningar. 

 

Förskolan ska sträva för att varje barn utvecklar sin förmåga att urskilja, uttrycka, 

undersöka och använda matematiska begrepp och samband mellan begrepp. 

 
Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin matematiska förmåga att 

följa och föra resonemang. 

 

I bakgrunden kommer vi att presentera tidigare forskning inom området, både 

vetenskapliga artiklar och litteratur kommer att behandlas. Vi har sökt de vetenskapliga 

artiklarna genom databaserna ERIC och google scholar och använt oss av sökorden pree 

school teachers, mathematics, didactics, early years och knowledge. 
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Barns matematiska kunskaper är beroende av bland annat förskollärare och inspirerande 

lärmiljöer (Dunekacke, Jenßen & Blömeke, 2015) och därför ämnar vi undersöka 

förskollärares förhållningssätt, ämneskunskap och didaktiska kunskaper om matematik i 

förskolan. Studien kommer således att utgå från förskollärares perspektiv. 
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Syfte 

Syftet med vår studie är att bidra till kunskap om hur förskollärare arbetar didaktiskt 

med matematik i förskolan samt att få ökade kunskaper om vad förskollärare har för 

förhållningssätt till matematik i förskolan.  

 

Frågeställningar 

 Vad är matematik i förskolan enligt förskollärare? 

 Hur arbetar förskollärare med matematik i förskolan? 

 Vad har förskollärare för förhållningssätt till matematik? 
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Bakgrund 

Nedan följer ett avsnitt där vi redogör för tidigare forskning om matematik i förskolan. 

Vi kommer även att behandla vad som står om matematik i läroplanen för förskolan.  

 

Forskning om matematik i förskolan  

Björklund (2008) menar att redan när ett barn föds har det ett grundläggande 

matematiskt tänkande. Det matematiska tänkandet utvecklas hela livet, genom alla de 

möten med såväl människor, föremål och företeelser som sker. Barnet får en förståelse 

för vad matematiska symboler, principer och begrepp är och hur de kan använda dem. 

Björklund menar att hur det matematiska tänkandet utvecklas beror på den miljö barnet 

befinner sig i och vilka människor barnet har i sin närhet.  

 

För att en vuxen ska få en förståelse för de matematiska lärprocesserna barnet går 

igenom och hur barnet lär inom matematik är det av vikt att uppmärksamma den 

matematik som finns i vardagen, sett ur ett barns perspektiv. Vidare framhåller hon att 

det är när vi vuxna uppmärksammar vilka fenomen som finns i barnets vardag som vi 

kan få en ökad förståelse till hur barnet uppfattar saker, vilket leder till att barn och 

vuxna kan få en ökad förståelse för hur matematiken kan användas, samt en ökad 

medvetenhet om samband av mönster som finns i den miljö de befinner sig i. 

 

Solem & Reikerås (2004) framhåller att en förutsättning för att förskollärare ska ha 

förmåga att upptäcka barns matematiska kunskaper krävs det att hen har kompetensen 

att synliggöra den i verksamheten samt en förståelse för barns sätt att uttrycka sig 

matematiskt. Förskollärare behöver kunskap om vad matematik kan vara och hur man 

kan synliggöra den i vardagen. 

 

Alan Bishop via Solem & Reikerås (2004) menar att det finns några fundamentala 

matematiska aktiviteter som visar att matematiken är en stor del av barnens vardag. 

Nedan redogör vi för Bishops sex matematiska aktiviteter. 

 

Leka 

I aktiviteten leka ingår lekar och spel. Rollekar och rollspel där barnen går in i en roll. 

Rolleken bygger på föreställningen av en handling, en ordningsföljd och ett logiskt 

samband. Fantasilekar där barnen använder sin fantasi och kreativitet. I leken får barnet 

träna på att tänka hypotetiskt, rotvältan är en drake till exempel. Kurragömma där barnet 

gömmer sig och är beroende av sina kunskaper om rumsuppfattning för att kunna 

beräkna var hen kan gömma sig. Strategispel tränar barnets förmåga att tänka strategiskt 

och dra slutsatser. Tärningsspel där barnet tränar på bland annat antalsuppfattning, 

turordning och kan dra slutsatser. Pussel som tränar barnets förmåga att se samband och 

mönster. 

 

Räkna 

Att räkna är en matematisk aktivitet som barn ofta möter i vardagliga situationer i 

förskolan. Att räkna betyder att man kommer i kontakt med frågor om hur många. 

Räkning används i flera olika situationer, då de samtalas om antalsord, räknesystem och 

talsystem.   
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Mäta 

I den matematiska aktiviteten mäta ingår bland annat barnets förmåga att göra 

jämförelser, använda sig av måttenheter och mätsystem som längd, volym, area, vikt, tid 

och pengar. I leken skaffar sig barnen ofta erfarenheter av mätning och de olika 

enheterna och mätsystemen. I denna aktivitet bör man kunna besvara frågor om hur 

mycket.  

 

Designa 

Barnets förmåga att kunna identifiera skillnader och likheter. Barn har en förmåga att 

vid tidigt ålder börja med denna matematiska aktivitet. Barnets kunskap om former 

hänger ihop med kunskap om mönster. Bygg och konstruktion är en del av denna 

aktivitet.  

 

Lokalisera 

Barnets förmåga att skapa mentala kartor för att kunna lokalisera och orientera sig. 

Denna matematiska aktivitet handlar om att kunna svara på frågor om var. Aktiviteten 

handlar om förstå, beskriva och kunna hantera ting i relation till omvärlden.  

 

Argumentera och förklara 

Den matematiska aktiviteten går ut på att barn använder motiveringar och förklaringar, 

barnet tänker och resonerar. I denna aktivitet handlar det om att kunna svara på frågor 

om varför. Det använder kommunikation för att sätta ord på sina tankar och funderingar. 

I matematiken är det ett centralt moment att ha förmåga att kunna motivera, dra 

slutsatser och resonera.  

 

Alan Bishop urskilde sex matematiska aktiviteter som han menar är universella och 

finns i alla kulturer, hans idéer har varit en inspiration när läroplanen för förskolan 

skrevs (Skolverket, 2013). Den teori om matematik som Alan Bishop gör synlig är 

utgångspunkten för vad vi tolkar som matematik i vår studie och kommer att fungera 

som analysmodell i analysen. Tidigare forskning gjord på området matematik i 

förskolan ur förskollärares perspektiv visar att förskollärare, internationellt sett själva 

anser att de har låga kunskaper inom matematik och hur de kan arbeta didaktiskt med 

matematik i förskolan 

 

Matematik i läroplanen för förskolan 

Vi har valt att i vår studie utgå från några av de strävansmål läroplanen beskriver inom 

matematik (Skolverket 2010). Vi presenterade målen i inledningen och kommer nedan 

att redogöra för vår tolkning av de intentioner som läroplanen har.  

 

Det centrala i de strävansmål som anges i läroplanen anser vi är att barn ska utveckla 

förmågor som är långt mer än att förstå siffror och att kunna räkna. Barn ska utveckla 

sina förmågor inom problemlösning och sin förmåga att dra slutsatser. De ska ges 

möjlighet till utforskande och undersökande och de ska kunna använda sig av 

matematiska begrepp samt förmåga att kunna diskutera och reflektera kring matematik. 
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De strävansmål som berör matematik i läroplanen kan kopplas ihop med Bishops sex 

matematiska aktiviteter, då Bishop delar upp matematik i olika kategorier för att 

synliggöra och fördjupa matematik. Genom att använda sig av Bishops matematiska 

aktiviteter kan förskollärare får en ökad förståelse för vad matematik i förskolan kan 

vara och hur man kan arbeta för att nå de strävansmål som beskrivs i läroplanen för 

förskolan (Skolverket 2010). 

 

 

Forskning om förskollärares förhållningssätt och kunskaper inom 

matematik 

En studie som har utförts i Tyskland behandlar förskollärares förmåga att planera och 

genomföra matematiska aktiviteter i förhållande till sina matematiska kunskaper 

(Dunekacke, Jenßen & Blömeke, 2015). Artikelns författare menar att för att barn ska 

förmå att utveckla matematiska kunskaper så krävs det att de får möjlighet att vistas i 

inspirerande miljöer men det beror dessutom på förskollärare och de kunskaper och 

förmågor de har. De kom i studien fram till att det fanns en stor variation bland 

förskollärare och vilka kunskaper de besitter inom matematik. Slutsatsen blir att även 

kvalitén i förskolan skiftar lika mycket som förskollärarnas kunskaper och förmågor. 

 

En annan studie visar vilken uppfattning förskollärare själva har om sin förmåga att 

undervisa i matematik (Chen, McCray, Adams, M & Leow, 2014). Författarna till 

artikeln menar att för att barn ska ges möjlighet att kunna utveckla sina matematiska 

kunskaper krävs det att förskollärarna som undervisar i matematik har en tro på sin egen 

förmåga, det är således förskollärares eget förhållningssätt som blir centralt när barnen 

ska utveckla sina matematiska kunskaper. Förskollärarens roll är som vi tolkar 

författarna av stor betydelse. Författarna poängterar att man i USA har prioriterat att 

förskollärare ska ges kunskaper om matematik men även hur de kan arbeta didaktiskt 

med matematik. 

 

I ytterligare en studie från USA har man studerat förskollärare egna kunskaper om det 

pedagogiska innehållet i ämnet matematik (Lee, 2010). Det författarna kommer fram till 

är att förskollärarna som ingår i studien har skiftande kunskaper inom matematik. 

Förskollärares kunskaper om siffror och räkning var hög men när de istället undersökte 

förskollärares kunskaper om rumsuppfattning var den låg. Författarna hävdar att 

rumsuppfattning är grunden till geometri och vad de fann intressant var att elever i 

skolan i USA hade låga resultat i just geometri. Författarna menar att om förskollärare 

brister i sina kunskaper inom något blir troligtvis kvalitén sviktande, vilket kan leda till 

att elever får låga kunskaper inom området. Det är således en förutsättning att 

förskollärare ska ha goda kunskaper inom ett ämne för att även eleverna ska få de bästa 

möjligheterna att utveckla sina förmågor. 

 

I en studie från Finland har man beskrivit fördelar med att använda sig av två olika 

arbetssätt inom matematik (Björklund, 2012). Det ena var variationsteorin som beskrivs 

i Wennberg, Larsson & Reisbeck (2010) och learning study. Fokus för studien var att 

förskollärare ska kunna förstå ett barns matematiska lärprocesser för att de ska blir 

medvetna om hur barn lär. Det menar författarna att man kan göra genom att observera 

och att närma sig barnets perspektiv. Något vi fann intressant i artikeln var att 

förskolläraren som deltog i studien motiverade sitt deltagande med att hon ansågs sig 

behöva mer kunskaper inom matematik. Hennes syfte var alltså att öka sina egna 

kunskaper inom matematik.  
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Sammanfattningsvis kan sägas att förskollärare själva anser att de har låga kunskaper 

inom matematik och forskning tyder på att förskollärares förhållningssätt till matematik 

är av stor vikt för att barnet ska få möjligheter till att utveckla matematiska kunskaper. 

 

Vi har även studerat resultat från PISA. PISA är ett test som syftar till att mäta och se 

trender i elevers matematiska kunnande. Det PISA betonar är ett livslångt lärande, som 

även läroplanen för förskolan tar upp (Skolverket, 2010), eftersom de båda betonar just 

det livslånga lärandet menar vi att det är relevant att ta med PISA i vår studie för att visa 

på de trender som råder inom det matematiska kunnandet. Det vi har sett i våra analyser 

av PISA resultaten är att resultaten för de svenska eleverna sjunker, där de blir fler och 

fler lågpresterande elever och färre högpresterande elever. Man kan argumentera för att 

det kan visa på en trend att skolan blir mer likvärdig men det har inte vi valt att belysa i 

vår studie, det vi har intresserat oss för är att det svenska genomsnittet i matematik 

sjunker och att Sverige hamnar under OECD’s genomsnitt. Vi, liksom läroplanen ser 

lärandet som något som pågår hela livet, det är livslångt. Vi vill därför bidra med 

kunskap om hur det matematiska lärandet ser ut för barnet i förskolan som är det första 

utbildningssteget för många barn. 
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Metod 

I det här avsnittet kommer vi att redogöra för vald forskningsmetod, urval och 

genomförande av intervjuerna. Vidare kommer vår studie utgå från förskollärares 

perspektiv. Det grundar sig i att det är förskollärare vi har intervjuat i vår studie.  

 

Val av metod 

Vi har valt att göra en studie där vi har använt oss av intervjuer. Intervju menar Dalen 

(2008) är en utväxling av synpunkter och ett sätt att få fram information om hur andra 

människor upplever något. En intervju lämpar sig väl när man vill få fram information 

om en annan individs erfarenheter, tankar och känslor (Dalen 2008). Bryman (2002) 

framhåller att intervjuer ger en tyngd, vilket lämpar sig väl när det är förskollärares 

uppfattningar och synsätt vi vill studera. Vi anser därför att den lämpar sig väl till det 

syfte vi har med vår studie, vi vill bland annat få fram vad förskollärare har för egna 

tankar kring vad matematik i förskolan är för något och hur de kan arbeta didaktiskt 

med matematik. Vidare har vi använt oss av semistrukturerad intervju (Dalen 2008), 

vilket innebär att vi har valt ut bestämda ämnen som samtalet ska handla om, vi 

kommer hädanefter att kalla dem för teman. Vi har använt oss av en intervjuguide som 

hjälp under intervjuerna. Vi valde att använda semistrukturerad intervju som metod för 

att vi har specifika frågeställningar vi syftar att få besvarade genom intervjuerna. 

Löfdahl (2014) menar att man genom att lyssna till förskollärares berättelser kan bidra 

till att man får syn på andras kunskaper och didaktiska erfarenheter vilket alltså är det vi 

ämnar att göra med vår studie. 

 

Urval 

Urvalet gick till genom att vi valde ut en kommunal förskola i Sverige. Att vi valde en 

kommunal förskola grundar sig i att vi valde att göra en förfrågan hos en kommunal 

förskola för att kommunala förskolor tillhör till majoriteten, samt att vi fick ja från de 

som tillfrågades först. 

De vi intervjuat uppfyller de kriterier vi ville att respondenterna skulle uppfylla. 

Kriterierna för respondenterna var att de skulle vara legitimerade förskollärare, vi ville 

således inte intervjua barnskötare. Det motiverar vi med att vi menar att det är 

förskollärare som är ansvariga för den pedagogiska verksamheten (Skolverket, 2010). 

Samt att vi anser att vi inte kan förvänta oss att barnskötare ska besitta de didaktiskt 

kompetenser som vi ämnar att studera. Vi ville att förskollärarna skulle vara aktivt 

yrkesutövande, de skulle alltså inte vara tjänstlediga eller arbeta inom ett annat yrke. 

Det för att vi ville att förskollärarna skulle kunna ge exempel på hur de arbetar med 

matematik i den förskola vi har idag.  

Om förskollärarna var män eller kvinnor har ingen betydelse för studiens syfte, inte 

heller förskollärarnas ålder då vi inte ämnar att göra en jämförande studie utan det vi 

vill öka kunskaper i är helt enkelt hur legitimerade, aktivt yrkesutövande förskollärare 

har för kunskaper, förhållningssätt och arbetssätt inom matematik. 
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Genomförande 

Vi gjorde fyra intervjuer, alla personer som ingick i studien är legitimerade 

förskollärare.  

Vi ville i intervjuerna vara personliga men inte privata, vi ville visa respekt för 

respondenterna och värna om deras integritet. Att vara personlig utan att bli privat när 

man samtalar kring förhållningssätt kan uppfattas som svårt, och det kräver enligt oss 

att man bör hålla sig professionell. Vi menar att det är en svår balansgång. För att 

respektera förskollärarnas integritet utarbetade därför en intervjuguide, se bilaga, som 

fungerar som en ram för intervjusituationen. 

 

När vi arbetade fram intervjuguiden fick vi fundera kring vad det var vi ville med vår 

studie, vi skrev ner de frågor vi önskade få besvarade, vi kunde urskilja tre olika teman, 

kunskap, förhållningssätt och arbetssätt. Det är utifrån de teman som vi även formulerat 

våra frågeställningar. Vi ville ha öppna frågor under intervjuerna där förskollärarna fick 

en möjlighet att berätta mer fritt om verksamheten och hur de arbetar. En del av de 

frågor som finns i intervjuguiden handlar om jämställdhet då vi innan vi började skriva 

ämnade att få kunskap om hur förskollärare arbetar med matematik ur ett 

genusperspektiv, under arbetets gång valde vi dock bort det perspektivet för att få ett 

större fokus på matematik. Frågorna ligger dock kvar i intervjuguiden då det är 

originalet. Under arbetstes gång diskuterade vi även i vilken ordning vi skulle ställa 

våra frågor, vi valde att börja med frågor om förskollärarna, om bland annat deras 

utbildningsbakgrund och hur länge de arbetat på förskolan. Vi gick sedan vidare med 

frågor om kunskap, förhållningssätt och arbetssätt. 

 

Intervjuguiden fungerade som ett underlag för oss under intervjuerna för att vi skulle ha 

ett fokus under samtalet. Vi försökte att inte ställa frågorna rätt ut utan ville få till ett 

samtal där vi ställde följdfrågor. Förskollärarna fick inte ta del av intervjuguiden innan 

intervjuerna, den fungerade endast som ett stöd för oss. Vi valde att görs på det sättet 

för att vi ville at förskollärarnas svar skulle vara spontana. Vi gjorde ett aktivt val att 

inte förbereda förskollärarna på vilka frågor eller teman vi ville samtala kring för att vi 

ville att hela intervjun skulle vara mer av karaktären ett samtal än en ren fråga-svar 

situation.  

 

Förskollärarna fick först information muntligt om studien och fick en förfrågan om det 

skulle vara intresserade av att delta och låta sig intervjuas. Innan intervjuerna ägde rum 

fick förskollärarna återigen information om studiens syfte, det vill säga att det fick 

information om att vi skriver ett examensarbete samt att studien handlar om matematik i 

förskolan. Vi valde ljudupptagning som metod. Vi övervägde vad vi skulle använda oss 

av för utrustning och valde slutligen att spela in med en privat surfplatta. Vi var noga 

med att endast vi skulle ha tillgång till ljudfilerna. Efter att vi spelat in intervjuerna 

förde vi över filerna till ett USB-minne som vi förvarade säkert i våra hem där ingen 

annan kunde komma åt dem. Vi ville att förskollärarna skulle känna sig avslappnade för 

att kunna bli personliga i samtalet. Vi valde därför att endast en utav oss skulle närvara 

vid intervjuerna, men vi informerade om att även den person som inte vara närvarande 

vid intervjuerna skulle arbeta med att avlyssna intervjuerna. Vi valde att använda det 

arbetssättet för att inte förskollärarna skulle tycka att det kännas ojämlikt om de var 

ensamma och vi var två stycken intervjuare. Platsen vi valde var förskollärarnas 

arbetsplats, de fick själva vara delaktiga i valet av vart på förskolan själva intervjun 

skulle äga rum. Inga anteckningar gjordes under intervjuerna för att vi skulle kunna 
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hålla fullt fokus i samtalet. Alla fyra intervjuer är olika långa men håller sig inom ett 

tidsspann mellan 15-20 minuter. 

 

Databearbetning 

Materialets har bearbetats genom att vi först skrev ner kortfattat vad förskollärarna 

svarade under de olika teman vi arbetat fram i intervjuguiden. Sedan gick vi vidare med 

att transkribera då vi var intresserade av att göra en noggrannare analys av samtalet som 

vi spelat in för att kunna analysera det insamlade materialet. För att inte gå miste om 

något som sades i intervjuerna gjorde vi en noggrann och fullständig redogörelse av 

samtalen (Bryman, 2002). Vi var medvetna om att det var ett mycket tidskrävande 

tillvägagångsätt och att valet av inspelningsverktyg inte var det optimala i denna fas vid 

transkriberingen, men vi anser att det ändå fyllde sitt syfte och fungerade bra. 
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Resultat 

Vi har intervjuat förskollärare på en förskola i Sverige. Det vi fokuserade på i vår studie 

var att få kunskap om vad förskollärare har för föreställningar och tankar om vad 

matematik i förskolan är för något, samt att få kunskap om hur de arbetar med 

matematik i den dagliga verksamheten. Vi har delat upp resultatet i olika teman, vad 

matematik är i förskolan enligt förskollärare, hur förskollärare arbetar med matematik i 

förskolan och förskollärares förhållningssätt till matematik i förskolan. Vi valde dessa 

teman utifrån studiens frågeställningar och gick igenom intervjuerna och delade således 

in svaren i våra olika teman. Nedan kommer vi att redogöra för studien genom att dela 

upp resultatet i olika teman där vi under varje tema kommer att beskriva vad den syftar 

till.  

 

Vad matematik är i förskolan enligt förskollärare 

Kategorin syftar till att redogöra för förskollärares syn på vad matematik i förskolan är. 

 

Alla fyra förskollärare som blev intervjuade uttryckte att matematik är allting, något 

som finns med som en röd tråd i den dagliga verksamheten. De fick förklara vad 

matematik är och uttryckte att matematik kan vara mycket. Förskollärarna svarade att 

matematik är att räkna, använda siffror, mönster, spel av olika slag, att turas om, 

jämföra olikheter och likheter, bygga och konstruera, mäta, sortera, matematiska 

begrepp, bråkräkning, olika former, antal och volym.  

 

Det går att urskilja vad som är matematik om man utgår ifrån Bishops sex 

grundläggande matematiska aktiviteter i studien (Skolverket, 2013). Förskollärarna 

uttryckte att räkna och användandet av siffror var matematik, vilket även Lee (2010) 

kom fram till i sin studie att förskollärare har goda kunskaper om inom räkning och 

siffror. Bishop beskriver räkna som en matematisk aktivitet som barnet kommer i 

kontakt med i vardagliga situationer (Skolverket, 2013).   

 

En förskollärare i studien uttryckte att matematiken är som en röd tråd i den dagliga 

verksamheten, även Björklund (2008) menar att om en vuxen ska förstå hur barn lär sig 

matematik är det viktigt att matematiken är med hela dagen och att förskollärare 

synliggör matematiken. Björklund (2008) påpekar att om man använder sig av 

matematik i vardagen blir förståelsen av matematik hos barnet starkare då den får fler 

användningsområden. Att använda matematiken i vardagen var något som 

förskollärarna i studien strävade efter till att göra, en förskollärare nämnde hur man kan 

starta samtal kring matematik genom att ställa frågor om hur många pennor har du, 

vilken kan kopplas samman till den matematiska aktiviteten räkna (Skolverket, 2013).  

 

Flera av förskollärarna i studien ansåg att spela spel är en form av matematik som 

används i förskolan, vilket även är en av Bishops matematiska aktiviteter (Skolverket, 

2013). I spel får barnet möjlighet att komma i kontakt med ordningsföljd, regler och 

turordning (Skolverket, 2013).  

 

Att jämföra likheter och utskilja olikheter är matematik enligt två förskollärare i vår 

studie ”Hela tiden finns det en jämförelse med matematik och det tror jag du behöver 

veta, från det du är liten. Alltså cykel, en cykel kan ha tre hjul, en cykel kan ha fyra hjul, 

en cykel kan ha två hjul. Säger inte jag, har jag inte benämnt det men barnen ser ändå att 

det är fler på den. Så jag tror att det är viktigt, hela livet”.  
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Läroplanen för förskolan (Skolverket, 2010) formulerar att ett av de uppdrag förskolan 

har är att sträva för att barn utvecklar förmåga att urskilja. Att jämföra likheter och att 

utskilja olikheter är även en av Bishops matematiska aktiviteter och går in under 

kategorin design, där barnets förmåga att identifiera skillnader och likheter har en roll 

(Skolverket, 2013). Förskollärarna i studien ansåg även att sortering och att skapa 

mönster är matematik som de använder sig av i förskolan, även det kan kategoriseras in 

i Bishops matematiska aktivitet design (Skolverket, 2013). Förskollärarna i studien 

uttryckte att bygg och konstruktion var den aktivitet som barnen mest kom i kontakt 

med under dagen, även det kan kategoriseras in under Bishops matematiska aktivitet 

design (Skolverket, 2013).   
 
En förskollärare anser att mäta är matematik vilket det även är enligt Bishops 

grundläggande matematiska aktiviteter (Skolverket, 2013). Att mäta är bland annat 

barnets förmåga att göra olika jämförelser. En av läroplanens intentioner är att 

förskolans uppdrag är att sträva efter att barn utvecklar en förståelse för grundläggande 

egenskaper hos mätning (Skolverket, 2010).  

 

Sammanfattningsvis kan man urskilja att vad förskollärare uppfattar som matematik i 

förskolan går att härleda till fyra av Bishops matematiska aktiviteter, vilka är räkna, 

mäta, designa och leka (Skolverket, 2013). Två av de matematiska aktiviteterna saknas 

och går inte att urskilja i det förskollärarna svarade under intervjuerna och det är 

lokalisera och argumentera och förklara. 

 

 

Hur förskollärare arbetar med matematik i förskolan 

Kategorin syftar till att redogöra för hur förskollärare arbetar praktiskt med matematik i 

förskolan och för vilka metoder de använder sig av för att främja barns matematiska 

utveckling i förskolan. 

 

Under intervjuerna fick förskollärare förklara hur de arbetar med matematik i förskolan, 

rent konkret. Det går att urskilja att de använder sig av strukturerade och ostrukturerade 

metoder för att synliggöra matematiken för barnen. Med strukturerade metoder menas 

planerade aktiviteter som följer en viss rutin och är återkommande. Med ostrukturerade 

menas oplanerade matematiska aktiviteter som uppstår i den dagliga verksamheten. 

 

Förskollärarna fångar och synliggör matematik i vardagliga situationer och rutiner på 

förskolan. Två av förskollärarna brukade dela frukten tillsammans med barnen under 

samlingarna, en av förskollärarna säger ”Jag tycker om att få skära frukten tillsammans 

med barnen för då sitter vi och räknar bara innan samlingen, eller i samlingen är det för 

vi äter ju frukten efter vi haft samling så. Då får vi med det här med halvor och 

fjärdedelar. För det känner jag att vi inte får med annars”. Under samlingen benämner 

förskolläraren delarna och använde sig utav bråkräkning som är en del av Bishops 

matematiska aktivitet räkna (Skolverket, 2013).  

 

De äldre barnen dukar borden själva. 

I samlingarna räknar de tillsammans antalet barn som är på förskolan och sedan hur 

många barn som är hemma. De använder sig av matematiska begrepp och ställer 

utforskande frågor till barnen i vardagssituationer. De använder sig av symboler för 

antal och geometriska figurer. En av förskollärarna använder sig utav bilder tillsammans 



 

13 

 

med barnen för att synliggöra matematik. De strävar efter ha barnens intresse som 

utgångspunkt i arbetet med matematik och samtalar mycket kring ålder då de upplever 

att det är något barnen fokuserar mycket på ”Åldern är ju väldigt mycket nu. De är 

väldigt fokuserade. De är ju stora nu. Och när det är två olika åldrar så är det; ja är du 

fem eller är du fyra. Och så försöker vi att de inte ska visa, utan att de ska säga”. 

 

En av de fyra förskollärarna som deltog i studien redogjorde för hur hen synliggjorde 

matematik med hjälp av matematiklådor som verktyg ”Sen erbjuder vi barnen också, vi 

har lådor. Matematiska lådor som vi håller på och bygger upp i vårt arbetslag här inne” 

och ”De har vi tänkt ha på en lägre hylla så de är tillgängliga för barnen”. 

Matematiklådorna fanns tillgängliga för barnen under den dagliga verksamheten men 

användes även under samlingar. De innehöll olika spel och var ett projekt som var under 

uppbyggnad på förskolan. Att använda sig utav matematiklådorna är en av få 

strukturerade metoder som användes på förskolan för att synliggöra matematik för 

barnen.  

 

Förskollärarna använder sig utav olika metoder för att synliggöra och arbeta med 

matematik i förskolan. För att kunna synliggöra matematiken i förskolan är det viktigt 

att förskollärare har kompetens och kunskap om hur det kan arbeta didaktiskt med 

matematik i förskolan menar Solem & Reikerås (2004). De anser även att det är ett krav 

för att kunna förstå barns sätt att uttrycka sig. Förskollärarna i vår studie anser att de 

synliggör matematik som uppstår i vardagliga situationer genom att medvetet samtala 

om antal, använda bråkräkning och begrepp när de till exempel delar frukt tillsammans 

med barnen. De använder matematiska begrepp vid påklädningen genom att benämna 

antal som två skor och en jacka. Förskollärarna gör ett aktivt val att tillsammans med 

barnen räkna antal barn i samlingen, samt att sedan räkna ut hur många barn som är 

frånvarande. De anser att de själva använder sig av matematiska begrepp och ställer 

utforskande frågor till barnen. Både Björklund (2008) och Dunekacke, Jenßen & 

Blömeke, (2015) anser att för att ge barn möjligheter och förutsättningar för att utveckla 

matematiska kunskaper är de beroende av den miljö de vistas i och förskollärares 

kunskap och förmågor inom matematik.  

 

Sammanfattningsvis kan man urskilja att förskollärna använder sig av såväl 

strukturerade som ostrukturerade metoder och arbetssätt för att synliggöra matematik 

för barnen i förskolan. Det går även att urskilja att de använder sig utav de matematiska 

aktiviteterna argumentera och förklara samt räkna (Skolverket, 2013). 

Björklund (2012) menar i sin studie att det finns fördelar med att använda sig utan flera 

olika metoder att arbeta med matematik, variationsteorin. Till viss del kan det urskiljas i 

vår studie att förskollärare använder sig av det, däremot visar resultatet på att det oftare 

är mer eller mindre ostrukturerade metoder som används. 

 

Förskollärares förhållningssätt till matematiken i förskolan 

Kategorin syftar till att belysa hur förskollärare förhåller sig till det uppdrag de har i 

förskolan som rör matematik. 

 

I Dunekacke et al (2015) studie framkom det att det fanns en variation bland 

förskollärares kunskap inom matematik, i vår studie uttryckte sig två förskollärare att 

man kan arbeta medvetet och omedvetet med matematik i förskolan ”Jag känner att 

detta kanske är matematik, fast jag inte vet om det för jag kanske inte har kunskapen” 

och ”Vi gör mycket med matematik i förskolan men måste bli mer medvetna om det, för 
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det är ett uppdrag det med ju”. De uttrycker en vilja för att öka sin medvetenhet för 

matematik och få mer kunskap inom matematik. Två av förskollärarna i studien anser 

att nyfikenhet är viktigt för att skapa ett intresse hos barnen för matematik och för att 

synliggöra matematik.  

 

Lee (2010) poängterar i sin studie att kvalitén i förskolan kan skifta, då han menar att 

om förskolläraren inte har kunskapen inom matematik kan de leda till att elever får 

sämre möjligheter att erövra kunskap inom området. Lee (2010) nämner även att det är 

en förutsättning att förskollärare har kunskaper inom de ämnen som förskolans 

verksamhet berör, i det här fallet matematik, för att barn ska få möjlighet till att erövra 

kunskaper inom ämnet. 

 

En förskollärares svar på frågan om varför hen anser att matematik är viktigt i förskolan 

svarar hen ”Varför är det viktigt att barn tillägnar sig matematiska kunskaper. För att de 

ska tycka att sen, när de väl börjar skolan ska de tycka att det är roligt med matte. Som 

den följer ju med hela tiden och då är det ju bra om vi gett dem en glädjefull start”. 

Läroplanen för förskolan framhåller att förskolan ska lägga grunden för ett livslångt 

lärande och verksamheten ska vara rolig (Skolverket, 2010). Även en utav de andra 

förskollärarna i studien uttryckte att förskollärarens roll är viktig när det kommer till att 

synliggöra matematik för barn. 

 

Chen et al, (2014) studie tar upp att förskollärare bör tro på sig själva, sin kunskap och 

attityd till matematik i förskolan, för att kunna ge barnen möjlighet till att utvecklas 

matematiskt. Chen et al (2014) poängterar även att förskollärare behöver kunskap inom 

matematik, men även hur man arbetar didaktiskt med matematik i verksamheten. Två 

förskollärare i vår studie nämner att man genom nyfikenhet i matematik kan skapa ett 

intresse hos barnen för att synliggöra matematiken i vardagen. Två av förskollärarna i 

vår studie ansåg att förskollärarens roll är viktig när de kommer till att synliggöra 

matematiken för barnen i förskolan.  

 

Sammanfattningsvis kan man urskilja att förskollärare själva anser att de har en viktig 

roll och att deras förhållningssätt är av stor vikt för att barnen ska ges möjligheter till att 

utvecklas matematiskt i förskolan. Förskollärarna svarar också att de är osäkra på vad 

matematik är för något, dels uttrycker de att matematik är allting men några djupare 

exempel eller förklaringar på vad det kan vara ges inte, Björklund (2012) menar att det 

bör ligga ett stort fokus på att förskollärare behöver ha kunskaper i att förstå barns 

matematiska lärprocesser och hur barn lär för att de ska kunna arbeta medvetet med 

matematik.   
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Diskussion 

Med vår studie vill vi bidra med kunskap om hur förskollärare uppfattar matematik samt 

hur de arbetar didaktiskt med matematik i förskolan. Vi vill även bidra med kunskap om 

vad förskollärare har för förhållningsätt till matematik i förskolan och de uppdrag de 

har. I den avslutande delen av studien kommer vi att inleda med en metoddiskussion för 

att sedan gå vidare till en diskussion av resultatet, samt ge förslag på vidare forskning. 

 

 

Metoddiskussion 

Vi använde oss av intervju som metod och anser att det var en bra metod för att vi fick 

möjlighet att samtala tillsammans med förskollärare. Det fanns ändå saker som vi 

upplevde som mindre bra. Under transkriberingen märkte vi att vi hade velat att 

förskollärarna skulle ha utvecklade sina svar något och att vi skulle ha ställt fler 

följdfrågor för att få fördjupade svar. Men vi anser att det inte nödvändigtvis var 

metoden som var mindre bra för ändamålet utan att det mer berodde på oss då vi är 

oerfarna i rollen som intervjuare. Vi menar också att studien hade kunnat bli djupare om 

vi genomfört kompletterande intervjuer för att få svar på de frågor som uppstod efter 

intervjuerna. Vi ville att intervjuerna skulle vara mer som ett samtal med öppna frågor. 

Under avlyssningen så upptäckte vi att det inte riktigt blev som vi hade önskat. Vi 

hamnade i den fråga-svar situation som vi ville undvika. Att det blev på det viset menar 

vi kan bero på vår ovana att intervjua men vi anser att det också kan vara så att 

förskollärarna är ovana vid en sådan intervjusituation, hur det förhåller sig med det kan 

vi enbart spekulera i. 

 

Vi diskuterade vilka andra metoder som skulle kunnat fungera istället för intervju och 

kom fram till enkäter och observationer. Med enkäter kanske vi hade fått mer 

genomtänkta svar, å andra sidan menar vi att det är mer opersonligt med en enkät och vi 

ämnade att få fatt i förskollärares förhållningssätt, som vi anser är något personligt. Man 

kan dock argumentera för att om förskollärarna hade fått göra enkäterna anonymt så 

hade kanske svaren kunnat bli ärligare. Huruvida det stämmer eller inte kan vi enbart 

spekulera i då vi inte vet. Det andra alternativet, att observera skulle ha lett till att vi inte 

hade fått fatt i förskollärares förhållningssätt till matematik och uppfattning om vad 

matematik är för något. Däremot hade vi kanske kunnat se hur förskollärare arbetar 

didaktiskt. Vi menar dock att observation hade varit en bristfällig metod i sig själv, men 

däremot hade den lämpat sig väl tillsammans med intervjuer. 

 

Diskussion om studiens resultat 

Genom de intervjuer vi genomförde har vi tolkat det som att förskollärare har kunskaper 

om vad matematik är, analyserat med hjälp av Bishops matematiska aktiviteter 

(Skolverket, 2013). När förskollärarna tillfrågades om vad matematik är kunde vi 

urskilja de flesta av de matematiska aktiviteterna; räkna, mäta, leka, argumentera och 

förklara samt designa. Den aktivitet vi saknade efter utförda intervjuer var lokalisering. 

Förskollärarna uttryckte i intervjuerna att det önskade mer kunskap om vad matematik 

är, genom att de sa att de kanske är matematik utan att de vet om det. Vi har efter analys 

av intervjuerna gjort tolkningen att det inte är vad matematik är utan hur de kan arbeta 

didaktiskt med matematik som de behöver mer kunskap i. Att vi gjort den tolkningen 

grundar sig i att förskollärarna hade svårt att specificera hur de arbetade didaktiskt med 

matematik. 
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När förskollärarna skulle förklara hur de arbetar med matematiken i verksamheten fick 

vi endast fram tre av sex stycken matematiska aktiviteter, leka, räkna, argumentera och 

förklara vilket tyder på att förskollärarna i vår studie är medvetna om vad som är 

matematik, men hur man kan använda och synliggöra den i verksamheten är mer 

komplext. 

 

Efter utförda intervjuer fick vi kunskap om att de ofta använde de sig av ostrukturerade 

metoder. Det i förhållande till att förskollärarna uttrycker att det de gör kan vara 

matematik utan att de vet om det, gör att vi tolkar det som att matematiken inte 

genomsyrar verksamheten och att det inte alltid finns en didaktisk grund bakom. Att 

fånga matematiken i den dagliga verksamheten i sig anser vi är positivt men då menar vi 

att det även ska finnas en didaktisk utgångspunkt. Det är viktigt menar vi att man har 

didaktiska kunskaper om hur man kan arbeta med matematik i förskolan och att man 

hela tiden ställer sig frågan varför man gör något. 

 

Förskollärare ska ha kunskap om vad matematik är och hur de kan arbeta med 

matematik i förskolan. I de artiklar vi har funnit och analyserat som en del av 

bakgrunden till vår studie kan vi utläsa att förskollärare i ett internationellt perspektiv 

saknar kunskap om såväl matematik och hur de kan arbeta didaktiskt med matematik i 

förskolan. Det författarna till artiklarna är eniga om menar vi är att förskollärare är 

viktiga för att barn ska utveckla sina matematiska kunskaper, resultaten i matematik står 

i vår mening och faller mycket med förskollärare som saknar kompetens för att uppfylla 

strävansmålen. Förskolan ska lägga en grund för det livslånga lärandet och om de inte 

har en möjlighet att göra det så ger de inte barnen de bästa förutsättningar för att senare 

i livet klara av högre utbildning. 

 

En av förskollärarna i vår studie beskrev matematiken som viktig, hen betonade även 

hur viktigt det är att göra matematik roligt för barnen. Förskolläraren uttryckte att vi ska 

ge dem en glädjefylld start. Då reflekterade vi över hur vi ska kunna ge dem det om det 

inte finns kompetens för att veta hur man kan använda matematik i förskolan. Även 

PISA och läroplanen betonar det livslånga lärandet. Vi tolkar det faktum att såväl 

läroplanen för förskolan, förskollärare, Alan Bishop och PISA betonar det livslånga 

lärandet tyder på att det är något att ta till sig.  

 

Avslutning 

Vi anser att det behövs mer forskning inom området. Vi menar att hela samhället skulle 

tjäna på om förskollärare skulle få ökade kunskaper om såväl matematiskt innehåll som 

hur de kan arbeta didaktiskt med matematik i förskolan. Det vi således vill ge som 

förslag till vidare forskning är hur en likvärdig förskola och skola, där alla led i 

utbildningssystemet strävar mot samma mål och använder samma grund i sitt arbete 

inom matematik kan ha för effekt på det livslånga lärandet, samt om det kan bidra till 

ökade resultat i matematik för de svenska eleverna när det kommer till problemlösning 

och kreativitet. 
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Bilaga  

 

Intervjuguide 
 

I början av intervjun vill vi få fatt i vem det är vi intervjuar, vad för erfarenhet har 

personen, vad för slags utbildning, vi vill också få fram vad personen har för syn på 

barn, sitt uppdrag och vad jämställdhet är. 

  

Vem är du? Hur ser din utbildningsbakgrund ut? Hur länge har du arbetat som 

förskollärare? Hur lång tid har du arbetat på denna förskola?  

 

Arbetssätt 
Här syftar vi till att få fram hur förskolläraren arbetar didaktiskt i sin verksamhet för att 

nå de strävansmål som rör matematik i Lpfö 98. 

Berätta om förskolan. Hur ser förskolan ut, har ni flera avdelningar, och i så fall, hur är 

avdelningarna indelade? 

Delar ni in barngruppen i mindre barngrupper, hur tänker ni och hur gör ni då? I vilka 

sammanhang delas gruppen och i vilket syfte? 

Har ni ett gemensamt ställningstagande och förhållningssätt i arbetslaget som rör 

matematik? Har ni det på förskolan? 

Hur fångarna ni matematiken i verksamheten så den blir synlig för barnen? Hur väcker 

ni barnets intresse för matematik? Är det i några specifika aktiviteter? Varför/varför 

inte? Finns det svårigheter? Vika är det i så fall? 

Gör ni planerade aktiviteter som är matematiska? Hur gör ni dem? När gör ni dem? Var 

gör ni dem? För vem gör ni dem och varför gör ni dem?  

Hur gör ni för att alla barn ska få lika mycket utrymme i möten med matematiska 

aktiviteter? Har ni några speciella metoder? 

Hur utformar ni miljön på förskolan för att den ska vara tillgänglig för alla barn? Finns 

det svårigheter? Vilka är kan det i så fall vara? 

 
Förskollärarens personliga förhållningssätt  
Om du ska beskriva vad du har för uppdrag i förskolan? 

Vad är det mest givande med att vara förskollärare? 

Om du ska beskriva ett barn, hur ser den beskrivningen ut?  

Vad är jämställdhet? 

Är matematik viktigt i förskolan? Varför/varför inte? Motivera  

Varför är det viktigt att barn tidigt tillägnar sig matematiska kunskaper anser du? 

Motivera.  

 

Strävansmål som rör matematik i Lpfö 98 

Hur arbetar ni med att alla barn ger möjlighet att: 

Utveckla sin matematiska förmåga att föra och följa resonemang 

Utveckla sin förståelse för rum, form, läge och riktning och grundläggande egenskaper 

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

Utveckla sin förmåga att urskilja, uttrycka, undersöka och använda matematiska 

begrepp och samband mellan begrepp 

Utveckla sin förmåga att använda matematik för att undersöka, reflektera över och 

pröva olika lösningar av egna och andras problemställningar 


