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Sammanfattning 
 

Matematiken är ett av inslagen i förskolans verksamhet och i förskolans läroplan 

(Skolverket, 2010) betonas att förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin 

förmåga att använda matematik för att undersöka, reflektera över och prova olika 

lösningar av egna och andras problemställningar. I läroplanen betonas också att 

förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förmåga att urskilja, uttrycka, 

undersöka och använda matematiska begrepp och samband mellan begrepp. Syftet med 

denna studie är att undersöka hur några förskollärare synliggör den matematiska 

undervisningen i sin verksamhet. I denna studie valdes intervju som metod där sju 

förskollärare från olika förskolor intervjuades. Studiens resultat visar olika 

tillvägagångssätt som förskollärarna använder sig av i sin matematiska undervisning. 

Det framkom att förskollärarna till stor del synliggör matematiska begrepp och antal, 

medan matematisk problemlösning förekom i mindre skala.  
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Inledning 
Pythagoras, Euklides, Arkimedes och Einstein är några av de vetenskapsmän som 

använt sig av matematiken för diverse uppfinningar och lösningar inom vetenskapen. I 

nutiden ser det inte annorlunda ut, vi använder oss än idag av samma formler som dessa 

män en gång i tiden använde för att främja den mänskliga utvecklingen och för att förstå 

vår omvärld. Matematiken används dagligen inte bara som formler utan även för 

uppfattning av tid och rum och i våra vardagliga liv. Något så enkelt som: ”kan du ge 

mig den stora TV-dosan istället för lilla eller jag vill ha stor portion mat” är några av de 

uttryck som kan ingå i vår vardag då vi använder oss av matematiska resonemang. 

 

Våra första konkreta möten med matematik börjar i tidig ålder. Sedan förskolan fick den 

reviderade läroplanen (Skolverket 2010) så har strävansmålen för matematik 

förtydligats för de yngre barnen. Förskollärarna har mål och riktlinjer utifrån läroplanen 

att sträva mot för barns lärande i matematik i sin verksamhet. Målen innebär att 

förskollärarna strävar efter att barnen bekantar sig med matematiken och utformar 

verksamheten för att ge barn möjlighet att utforska och lära. Förskollärarna möts 

dagligen av utmaningar i sin undervisning av matematik till de yngre barnen och sådana 

utmaningar som de kan stöta på i sin planering och utförande är synliggörandet av 

matematiken. Lärandet sker ofta i den dagliga verksamheten där man i motsats till 

skolan inte har lektioner. Undervisningen måste fånga barnens intresse för att man som 

förskollärare skall uppfylla sitt syfte med den. I detta arbete kommer jag att 

problematisera och belysa några av de utmaningar pedagogerna kan stöta på i sin 

verksamhet vid undervisning av matematik. Den undervisning som förskolläraren 

erbjuder i matematiskt lärande kan påverka barnets intresse av matematik, därför har 

förskolläraren tillsammans med sina kollegor ett stort ansvar när de utformar 

verksamheten.  

 
De mål och riktlinjer som förskolläraren skall följa från förskolans reviderade läroplan 

(Skolverket, 2010) ser ut på följande sätt:  

Förskolans uppdrag: 

 Förskolan skall lägga grunden för ett livslångt lärande. Verksamheten skall vara 

rolig, trygg och lärorik för alla barn som deltar (Skolverket, 2010, s.5) 

Förskolan skall sträva efter att varje barn: 

 utvecklar sin förmåga att använda matematik för att undersöka, reflektera över 

och pröva olika lösningar av egna och andras problemställningar 

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

begrepp och samband mellan begrepp 

  utvecklar sin matematiska förmåga att föra och följa resonemang (Skolverket, 

2010, s.10) 

  



 

2 

 

Tidigare forskning 
I detta avsnitt ska jag redovisa resultatet av mina databassökningar. Det handlar om hur 

förskollärare kan synliggöra matematik i förskolan. Jag har här valt att fokusera på hur 

förskollärare omvandlar läroplanen i praktiken och hur förskollärare formar matematik i 

olika miljöer, även hur barns och förskollärares matematiska innehåll formas i 

vardagliga aktiviteter. Jag har sökt i databaserna Eric och Libris, sökorden har varit 

matematik inom förskolan, preschool, mathematic, didactics och där fick jag ca: 900 

träffar.    

 

Förskolans roll i barnens matematiklärande  
Det som utmärker en förskola av hög kvalitet är enligt Björklund (2014) den där 

personalen arbetar fram en pedagogisk planering och där personalen ges möjlighet till 

ständig vidareutbildning för relevanta ämnen inom verksamheten. Personal som har 

kunskap inom didaktik har lättare för att ta fram de rätta verktygen i uppkommande 

situationer i interaktion med barnen (a.a).  

 

I en studie som Delacour (2013) utfört framkommer även att förskollärarna arbetar med 

två olika inriktningar när det kommer till intresset kring matematik. I en av 

inriktningarna styr barnens intresse medan i den andra är det förskollärarna som väcker 

intresset hos barnen. Ett exempel som dessa förskollärare beskriver är att de lyssnar på 

barnen när de leker och att förskollärarna utifrån leken riktar uppmärksamheten mot 

matematiska begrepp. Begreppet didaktiskt kontrakt kommer från en fransk 

matematikdidaktiker vid namn Brousseau (1984). Kontraktets innerbörd var att utveckla 

ett begreppssystem för att kunna beskriva uppfattningar och förväntningar som 

kännetecknar en undervisningssituation i matematik, med andra ord en didaktisk 

situation (Blomhøj, 1994). Delacour (2013) skriver om vilka didaktiska kontrakt som 

framträder när förskollärarna omvandlar de nationella målen i matematik. När barnen 

avbryter sin fria lek tolkar Delacour detta som att barnen blir medvetna om vad som 

väntar, dvs. en lärarstyrd aktivitet. Didaktiska kontraktet medför att den planerade 

samlingen skiljer sig från morgonsamlingen. Barnen förväntas ta initiativ, barnen hör på 

förskollärarens tonläge, kroppsspråk och agerande då de varit med om liknande 

situationer tidigare. De gånger barnen följer reglerna vid en sådan samling och agerar på 

det sätt som förväntas av dem så fortsätter situationen utan problem. Beroende på 

erfarenheter och vana vid planerade samlingar där didaktiska kontraktet ingår kan 

förskolläraren nå sitt syfte med samlingen. Det finns samlingar där barn inte deltar pga. 

bristande intresse eller för att barnet för stunden har andra betydelsefulla saker som för 

hen är viktiga. Barnet kan under samlingen även göra egna associationer som är 

kopplade till tidigare erfarenheter. Förskolläraren kan då själv välja om det är relevant 

att följa upp avvikelsen som barnet tar upp (Delacour, 2013). I de fall där dessa sidospår 

uppstår kan kontraktet ändras förutsatt att det har en koppling till matematik. Delacour 

(2013) refererar till Garcion-Vautour (2002) som menar att kontraktet är levande och rör 

på sig och att det förändras med hjälp av förskollärarens agerande. Förskolläraren kan 

även upprepa, förtydliga eller ställa en fråga som bidrar till att det didaktiska kontraktet 

förändras.  

 

Matematiska material/resurser i forskolans olika miljöer 
Även Gejard (2014) har studerat vilka förutsättningar det finns för matematiska 

aktiviteter i förskolans miljöer. Vidare har hon granskat hur matematiska aktiviteter 

formas i förskolans miljöer. De resurser som tillsätts i förskolans miljö är oftast valda av 

de vuxna som har didaktiska och pedagogiska frågor som utgångspunkter. Hur detta 
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material används och med vilket syfte är frågor som förskollärarna kan ställa sig vid val 

av material. Sedan finns även redan tillgängligt material i form av resurser från t.ex. 

naturen och förskolläraren kan organisera och planera och även använda sin 

professionalitet för att synligöra t.ex. matematik. Gejard (2014) skriver om hur några 

barn leker i lövhögar under hösten. Barnen har en önskan om att vilja bli fotograferade 

intill högarna med löv. Här skapar förskolläraren utifrån högarna ett matematiskt 

innehåll genom att fråga storleksbegrepp som hög, låg, stor och liten. Barnen vistas i 

utomhusmiljön året om. De olika årstiderna för med sig olika resurser för varje årstid. 

Vissa resurser är beständiga året om oavsett årstid och även oberoende naturen, alltifrån 

gung/lekställningar, pinnar, kottar, träd och stenar etc. Förskollärare kan utifrån dessa 

resurser skapa matematiska aktiviteter och ställa utmanande frågor som gör att barnen 

utökar och förankrar en matematisk förståelse. I Gejards (2014) studie påpekar några 

förskollärare att man bör ta vara på utomhusmiljöns material och resurser mer eftersom 

barnen vistas utomhus en stor del av tiden på året. Förskollärarna påpekar detta då stor 

del av läroplanens kunskapsområden ofta utövas inomhus. På förskolan där Gejard 

utfört sin studie har man därför utökat möjligheterna till matematiskt lärande utomhus 

där man har målat olika matematiska aktivitetsområden på asfaltsytorna. I sandlådan har 

man även mycket material där barnen har tillgång till utforskande av t.ex. volym. I 

Gejards studie finns även tillgång till lösvirke där barnen kan bygga olika saker och 

stimulera sitt skapande. Som förskollärare kan man vid barnens byggande även här 

utmana och synliggöra med matematiska frågor som t.ex. Hur lång eller kort brädan är? 

Behöver du lång eller kort spik för att det ska bära vid belastning? Som förskollärare 

behöver man fundera vad inomhusmiljön har att erbjuda i form av material till barnen så 

att man kan rikta uppmärksamheten mot matematik. Doverborg (1999) talar om att ha 

olika föremål i olika storlekar som barnen kan iaktta, leka med och sortera vilket är en 

bra början på att få barnen intresserade av vissa matematiska begrepp som storlek och 

längd m.m. Doverborg talar även om att förskollärare kan förvränga rösten när de talar 

om de olika storleksbegreppen, när de talar om stora klossar har de mörkare röst medan 

när de talar om de mindre gör rösten pipigare och svag, detta för att skapa en förståelse 

för innebörden i de olika storleksbegreppen. Vidare kan förskollärare och barn med 

klossarna benämna höjden, bredden, längden samt räkna dem. Krukväxter kan erbjuda 

möjligheter att tala om hur många blad de har samt olika former och storlek på bladen. 

Böcker har olika tjocklekar och storlek man kan räkna dess sidor och tala om olika 

jämförelser i dess innehåll. För de äldre barnen kan förskollärare erbjuda serier med fem 

föremål eller fler som de kan, sortera, räkna benämna och serieordna på olika sätt 

Doverborg (1999). Mycket av det Doverborg beskriver finns som standardmaterial i 

många förskolor och mycket handlar om hur förskolläraren synliggör matematiken med 

det tillgängliga materialet.   

 

Att ge barn möjlighet till matematiskt kommunicerande  
Bäckman (2015) har i sin avhandling, skrivit om vilken betydelse det har för barn att de 

ges möjlighet till att kommunicera. Hon skriver att det är av vikt att barnets erfarenhets- 

och föreställningsvärld finns med i undervisningen och att barnet ges utrymme till att 

lösa problem på olika sätt och uttrycksformer. Jag tolkar det som att hon menar att 

förskollärare är medlärare och att alla ges möjlighet till uttryck för att kunna utvecklas. 

Bäckman (2015) refererar till Mosvold (2006) som talar om vardagsmatematiken och 

det som kan ske vid de vardagliga situationerna i förskoleverksamheten. Vid dukningen 

under måltiderna kan barn t.ex. räkna hur många barn som ska äta och därefter duka upp 

rätt antal knivar, gafflar och glas etc. Bäckman menar att ”I sådana situationer stödjer 

läraren barns matematiserande i vardagen genom att basera undervisningen på barns 
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föreställningar och visat kunnande samt genom att använda vardagsspråk kopplat till det 

matematiska innehållet” (Bäckman, 2015, s.60). 

 

En förskollärare har flera ämnen som hen ska ge barn möjlighet att lära, däribland 

matematik. Barnets tillägnande av kunskap om matematik vilar på bl.a. förskollärarens 

ansvar och engagemang kring matematik. Klibanoff (2006) skriver om betydelsen av att 

förskolläraren använder sig av det matematiska språket i vardagliga situationer. När 

förskolläraren använder sig av ett matematiskt språk så bidrar det inte indirekt till att 

barnet lär sig matematik, men det lägger grunden till ett matematiskt tänkande som i sin 

tur kan bidra till ett intresse kring ämnet.  

 

 

Matematiklärande i leken 
Den stereotypiska bilden av matematiklärande är den där eleverna oftast sitter på bänkar 

riktad mot läraren fram mot katedern och lyssnar till dennes instruktioner kring 

matematiska formler och där eleven senare ska lösa uppgifter själv. I förskolan ser det 

annorlunda ut Björklund (2013) skriver om hur matematiken kan synligöras i leken som 

en ypperlig utgångspunkt för barnet i sitt matematiklärande. Leken ligger nära barn där 

de bekantar sig med sin omvärld och utforskar för att få en förståelse för hur den 

fungerar. I leken använder barnen instinktivt matematiska resonemang som främjar 

deras lärande för problemlösning och socialt samspel, men när det kommer till 

matematisk kompetens inom leken är en vuxens deltagande nödvändigt (a.a) Genom att 

den vuxne deltar i barnets instinktiva matematiska resonemang så utvecklar barnet 

resonemangen till mer generaliserade och hållbara insikter. Björklund menar att 

förskollärare kan bli förvillade och tro att de kan synligöra matematik i alla lekar som 

barnen utför, men så är inte fallet. Lekarna blir matematiska i de fall där barn upptäcker 

ett behov av att undersöka, beskriva och förklara något samband. Barnet kan upptäcka 

ett behov där det själv eller tillsammans med någon annan lyfter fram ett problem som 

berör tid, rum eller kvantiteter eller en uppfattning om innebörder som spelar roll för att 

leken ska kunna fortsätta. Något som utmärker matematiskt lärande i tidig ålder är att 

bli uppmärksam på likheter, skillnader och samband vilket ställer krav på att man har 

färdigheter i att jämföra, bedöma och även beskriva. Dessa matematiska resonemang är 

något som faller sig naturligt i barns lek och det blir därför för förskolläraren en 

utmaning att få syn på och hjälpa barnen med välgrundade argument och diskussioner 

som utvecklar leken enligt Björklund (2013).     

 

 

Innebörden av matematikundervisning i förskolan 
Som förskollärare undervisar man inte ett specifikt ämne som andra lärarkategorier kan 

göra. En förskollärare har ett mycket bredare kompetensområde och ska lyfta fler 

kompetenser hos barnen än vad en t.ex. en ämneslärare gör. Björklund (2013) kallar 

förskolläraren för en ”tusenkonstnär”. Förskolläraren ska ge barnet omsorg däribland 

matning, påklädning, trygghet etc. kan ingå. Förskolläraren förväntas vara specialist på 

kognitiv, emotionell, social utveckling och även ha kunskap i att undervisa inom 

estetiska och akademiska ämnen för barn som i en och samma grupp ofta har olika 

erfarenheter och där ålder och utvecklingsgrad varierar (a.a.) 

 

I sin undervisning och omsorg ska även förskolläraren ta tillvara på barnets intressen 

och deras idéer ska stimuleras och utvecklas. Trots förskollärares breda område där de 

ska kunna lite av allt så finns det vissa kriterier som förskolläraren bör kunna när det 
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kommer till matematisk undervisning. Björklund (2013) refererar till Ball, Thames och 

Phelps (2008) som i sin forskning funnit vad de kallar specialiserad innehållskunskap 

med andra ord vilken nödvändig kunskap som krävs för att undervisa matematik och 

därmed utföra sitt uppdrag som lärare.  

 

En av de kompetenser Ball, Thames och Phelps (2008) skriver om är lärarens förmåga 

att presentera matematiska idéer på ett instruktivt sätt. Att man har kunskap om vad 

matematik innebär och hur man använder det som ett redskap för problemlösning av 

både vuxna och barn. Ett exempel på att presentera matematik på ett instruktivt sätt för 

barnen är att visa barnen principer och regler man följer när man klassificerar eller gör 

ett mönster.  

 

En annan utmaning som man kan ha som förskollärare är att välja praktiskt 

synliggörande alternativ med matematiskt innehåll. Björklund (2013) skriver om 

exempel vid fruktstunden i förskolan där man vid delning av frukter t.ex. skulle kunna 

räkna hur många äppelklyftor man får fram vid delning av ett äpple. Hon menar på att 

det istället kan vara så att det praktiska lyfts fram där man t.ex. talar om hur vass en 

kniv är och där matematiken hamnar i skymundan.   

 

Ett effektivt sätt att undervisa barnen matematik är att sätta lärandet i sammanhang till 

något som barnen känner igen sig i t.ex. teman då detta gynnar lärandet genom sådant 

de intresserar sig för. Matematiken är något som barnen ständigt har omkring sig och i 

förskolan vet man att det inte bara förekommer matematik i matematikhäftet.  

Matematik är något som kan uttryckas genom att räkna och beräkna antal och där man 

även resonerar om rum, form och tid i olika uttryck enligt Björklund (2013). Genom att 

man synliggör och möjliggör matematik i barnens lek och vardagliga rutiner så 

utvecklar de sitt logiska tänkande som matematiken kräver. Lärandet sker inte bara i 

förskolan, barnen kan dela med sig av sina erfarenheter som de fått med sig från 

förskolan och från hemmet. Därför är det av vikt att även dela med sig av matematikens 

syfte och innehåll till föräldrarna för att än mer effektivisera barnens lärande av 

matematik, att dela med sig av hur man som förskollärare arbetar kring ämnet.  

 

Barnen i förskolan har olika erfarenheter och bakgrunder i hur de tar till sig av den 

undervisning som erbjuds. En utmaning för förskolläraren är att erbjuda barnet den 

undervisning som hen kan ta till sig där just hen befinner sig i sin kunskap kring ämnet. 

Aktiviteter, uppgifter eller problem bör därför vara öppna och flexibla så att barnen 

känner sig inbjudna till att delta på sina villkor anser Björklund (2013). Då vi i svenska 

förskolan har blandade åldersgrupper är det extra viktigt att lärarna anpassar 

undervisningen så att barnen erbjuds kunskap som de behärskar. Björklund understryker 

att det till stor del handlar om just förskollärarens kunskap om matematik och vad det 

innebär att utveckla matematikfärdigheter. Vid sin planering av matematisk 

undervisning bör förskolläraren välja aktiviteter och material med omsorg och kunskap 

där hen har tänkt igenom vad man vill lära ut i sin undervisning. T.ex. kan man för de 

yngre barnen erbjuda sortering och klassificera enligt likheter och skillnader i 

materialets egenskaper då detta är utgångspunkten för att fortsätta lära sig om 

systematisering och organisering av sortering i regelbundna mönster där materialets 

egenskaper framträder och bildar systemet (Björklund, 2013). Ny forskning visar att om 

barn inte erbjuds grundläggande undervisning i förskolan så har barnet svårare att ta till 

sig t.ex. matematisk undervisning i obligatoriska skolgången (Björklund, 2013). 
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Sadler (2009) har i sin studie delat in barnens kunskapsnivå kring matematik i 6 olika 

stadier där man generellt kan se vad barn förväntas kunna kring matematik där 

författaren beskriver första stadiet som handlar om hur barn i 1-2 års ålder inte förstår 

frågor som hur många och därigenom svarar med slumpmässiga antal. Barns 

inlärningsförmåga sker i snabb takt i tidig ålder och förskolan står för en stor grund för 

barns kommande lärande.  

 

Sadler skriver vidare att man redan i förskolan kan se om barn har svårt för att t.ex. 

räkna och att detta kan fortskrida för barnet i senare skolgång om man inte tidigt i 

förskolan åtgärdar svårigheterna med extra resurser som kan vara till hjälp för barnets 

lärande. Forskningen kring barns svårigheter för matematik kan inte exakt fastslås då 

man inte forskat tillräckligt kring påståendet (a.a)  

 

 

Förskollärarens inställning och syn på matematik 
Rädslan för att inte klara av matematiken och därigenom även undervisa den är något 

som förskollärare kan tampas med. Att matematik associeras med rädsla är inget som 

endast förekommer i förskolans värld, det är en rädsla som kan sträcka sig över alla 

grader och nivåer inom skolvärlden. Rädslorna kan ta sig i uttryck med fruktan, 

hjälplöshet och frustration. I sin artikelstudie beskriver Bates att förskollärarna är 

överrepresenterade till en negativ inställning i förhållande till matematiken. En teori kan 

vara att förskollärare har en bredare ämnesram där matematik skall ingå. Som 

ämneslärare i högre åldrar kan man själv välja att fördjupa sig i det ämne man brinner 

för medan förskollärare vare sig de vill eller inte har en plikt att undervisa i matematik 

tillsammans med andra ämnen. Bates (2013) har i sin studie valt att undersöka 

förskollärarens rädslor för matematik. I denna studie har han valt att ställa frågor till 

blivande förskollärare. Studien hade säkerligen fått ett annat utfall om de frågat mer 

erfarna förskollärare som har beprövat olika metoder och som i större utsträckning vant 

sig vid att eventuellt misslyckas. Människan har en tendens att skapa en 

självuppfyllande profetia dvs. ställt in sig på att något är på ett visst sätt innan de ens 

har beprövat det i verkligheten. Därmed kan matematik bli de svårigheter man bestämt 

sig för att de ska bli om så är fallet.      

 

I sin undersökning fann Bates (2013) följande argument: några av förskollärar-

studenterna utgav att de mest var rädda för att misslyckas med sin undervisning, därmed 

går dessa svaranden även under bristen av tilltro på sin matematiska förmåga. Vissa 

förskollärarstudenter grundade sin rädsla på att de inte hade rätt metoder för att 

undervisa och därmed fånga barnens intressen. Andra rädslor som tillkännagavs var att 

de ansåg att de inte kunde undervisa matematik på ett tillräckligt roligt sätt som 

stimulerade barnen (a.a). I de fall där man på detta sätt tvivlar på sin förmåga måste man 

som förskollärare också vara beredd på att misslyckas, då man ur misslyckanden också 

kan ta lärdom. Frågor som vad kan jag ändra på till nästa gång och vad är det som gick 

bra i denna undervisning som jag kan arbeta vidare med är värdefulla reflektioner. 

Andra argument som kom fram i undersökningen varför förskollärare är rädda för att 

undervisa matematik var att ”sättet de lärde sig matematik på inte överensstämmer med 

det sätt som de ska lära ut idag” (Bates, 2013, s.7) Ett fåtal av de tillfrågade studenterna 

ansåg ”att de hade så svårt för matematik att de inte ville att deras kamp med matematik 

skulle drabba deras elever” enligt (Bates, 2013, s.7).  

 

 I en enkätundersökning som Pramling Samuelsson (2004) utfört citerar hon en 

förskollärare som säger att matematik egentligen är tråkigt ”Men små barn vet ju ännu 
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inte detta, därför kan de lära sig matematiken om det sker på ett lustfyllt sätt”. 

Förskolläraren har en poäng i detta då barnets första erfarenheter av matematik kommer 

ha en avgörande roll i vad barnet tar med sig i erfarenhet kring matematik senare i livet. 

I Pramling Samuelssons undersökning nämner förskollärarna att de inte har tillräckliga 

ämneskunskaper eller didaktiskt kunnande när det gäller matematik. Många av 

förskollärarna i undersökningen påpekar att övning, repetition och att härma har varit 

deras väg till kunskap kring ämnet matematik. Detta kan vara en bidragande faktor 

kring intresset av att lyfta matematik inom förskolan. Om man har större kunskap kring 

ämnet och dess innebörd så skulle även förskollärarens intresse och engagemang 

fördjupas. 

 

 

Syfte och frågeställningar 
I detta examensarbete avser jag att undersöka hur några förskollärare arbetar 

med/undervisar matematik i förskolan. Det är också av intresse att studera vilka metoder 

de använder i sin undervisning och hur de utformar lärandesituationer. Det innebär att 

studien fokuserar på förskollärares didaktiska överväganden i undervisning av 

matematik. 

 Vad innehåller undervisningen? 

 Varför är innehållet viktigt?  

 Hur undervisar förskollärare matematik i förskolan? 
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Metod 
Till denna studie valde jag att intervjua förskollärare för att få veta hur de arbetar med 

matematik inom förskolan. Fokus riktas mot förskollärares uppfattningar av 

matematikundervisning och hur de går tillväga med att undervisa matematik inom 

förskolan. Jag utformade en intervjuguide med frågor (bilaga 1) som är relevanta till 

mitt syfte och frågeställningar. Jag valde att använda mig av öppna frågor och 

uppföljande frågor för att förtydliga något som innebär att respondenterna kan svara fritt 

och med egna ord. Fördelen med öppna frågor är att det lämnar utrymme för ovanliga 

eller oförutsedda svar eller reaktioner i motsats till slutna frågor som innebär att 

respondenten ska svara på forskarens förutbestämda svarsalternativ (Bryman, 2011).  

 

Inför mina intervjuer kontaktade jag en förskolechef som har ansvar inom olika 

förskolor i Gävle. Jag berättade för hen om vilket syfte jag har med intervjuerna och 

blev därefter hänvisad till ytterligare en person med god insyn inom förskolorna i 

Gävle. Jag bad personen med god insyn att efterfråga respondenter som kunde tänka sig 

ställa upp på intervjuer för studiens syfte. Jag skickade min intervjuguide (bilaga 1) till 

hen och även blanketten om godkännande för att delta i intervjun (bilaga 2). Hen i sin 

tur ringde och e-postade till olika förskolor där hen hade kontakter i form av 

förskollärare som eventuellt kunde ställa upp på en intervju.  

 

Val av personer som ville delta på intervju skedde slumpmässigt då jag fick intervjua de 

personer som var tillgängliga för att ställa upp på en intervju. Att få deltagare som var 

relevanta till mitt ämne matematik var tacksamt då alla förskollärare skall undervisa 

matematik i sin verksamhet enligt läroplanen. Jag valde att intervjua 7 förskollärare för 

att få tillgång till tillräckligt mycket material för mitt resultat. Alla deltagarna hade olika 

erfarenheter kring matematik där man märkte att alla hade olika engagemang och 

intresse kring ämnet. 

 

För att sedan ge respondenten en trovärdig anledning att delta i intervjun så läste jag 

högt för denne blanketten om godkännande för deltagande (bilaga 2). Jag beskrev även 

intervjuns syfte till respondenten och att det även framgår vem som är min handledare 

(Vetenskapsrådet, 2016).  

 

 

Genomförande och bearbetning 
Intervjuerna genomfördes på tre olika förskolor inom Gävle kommun. Jag valde dessa 

förskolor då det var dessa som anmälde sitt intresse. De första intervju- tillfällena ägde 

rum i februari 2016. Denna eftermiddag hade jag två intervjuer med två olika 

respondenter i en av förskolorna på två olika avdelningar. Det andra intervjutillfället 

ägde rum en vecka senare på eftermiddagen och då på en annan förskola med två 

respondenter och på två olika avdelningar. Det tredje intervjutillfället ägde rum en 

månad senare. Sammantaget intervjuades sju förskollärare. Vid det andra 

intervjutillfället drog sig en av förskollärarna ur, efter att ha läst frågorna ansåg sig 

personen i fråga ringrostig inom verksamheten pga. föräldraledighet. I mitt 

informationsbrev framgår det också att man när som helst kan avböja att delta eller 

avbryta medverkan utan negativa följder. Med kort varsel kom en annan förskollärare 

som jag visade upp informationsbrevet för. I informationsbrevet framgår det att 

deltagaren när som helst kan ställa frågor om undersökningen och få sina frågor 

sanningsenligt besvarade. Alla deltagare som medverkade i undersökningen har fått 

information om vad det innebär att delta i undersökningen och därefter gett sitt 
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samtycke till detta (Löfdahl et al., 2014). Trots sitt samtycke kan deltagarna när som 

helst ta tillbaka sitt samtycke med omedelbar verkan (Vetenskapsrådet, 2016). 

Intervjuerna genomfördes i personalrummen där vi kunde sitta ostört på alla tre 

förskolorna. Jag talade om för respondenterna att ta det lugnt och att de gärna kunde ge 

utförliga svar där de tog god tid på sig för att besvara varje fråga. Intervjuerna varade 

mellan 20-25 minuter och alla intervjuer utfördes med en person i taget. Intervjuaren, 

dvs. jag satt mittemot respondenten och lyssnade in och gav bekräftande nickar och 

även bekräftelse genom tal. Ljudinspelning skedde genom en applikation i min 

mobiltelefon och anteckningar skedde efter intervjun där jag bl.a. frågade om ålder och 

yrkeserfarenhet och vilken åldersgrupp de var förskollärare inom. Inför intervjuerna 

informerades alla deltagare både muntligt och genom text i informationsbrevet, att deras 

anonymitet skyddas i undersökningen och att det inspelade och antecknade materialet 

kommer att hanteras varsamt och i den färdiga rapporten kommer det inte vara möjligt 

att identifiera vare sig förskola eller deltagare. 

 

Efter att ha avslutat intervjuerna lyssnade jag igenom det inspelade materialet en i taget 

och i löpande text skrev ner det som sagts i textprogrammet Word. För att urskilja vem 

som har sagt vad namngav jag intervjupersonerna med koder intervjuperson 1-7. För att 

ytterligare kunna skilja på deltagarna så färgkodade jag alla deltagares svar. Mina 

analyser utgår från ett ämnesdidaktiskt perspektiv. 
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Resultat 
I detta avsnitt redovisas de kategorier som framkommit när jag analyserat förskollärares 

utsagor utifrån mina utförda intervjuer. Kategorierna är Vilket matematiskt innehåll 

synliggörs i förskolan, Utformning av innehåll, Matematikens undervisningsformer och 

Förskollärarens utförande av den matematiska undervisningen med tillhörande 

underkategorier. 

 

Vilket matematiskt innehåll synliggörs i förskolan 
I detta avsnitt redovisar jag vilket matematiskt innehåll förskollärarna vill att barnen ska 

lära sig. 

 

 

Begreppsbildning som matematiskt innehåll 
Matematiken inom förskolan finns i alla aktiviteter och situationer jämt och ständigt, det 

är nästan alla förskollärare jag intervjuat överens om. Det matematiska innehållet i 

förskolan omfattar bl.a. begreppsbildning och exempel på begreppsbildning är där 

förskollärarna använder sig av olika matematiska begrepp i olika situationer och 

aktiviteter som vid t.ex. samlingen beskriver en av förskollärarna att man säger ”nu 

sätter vi oss i en cirkel” istället för att använda ordet ring. Flera av förskollärarna 

berättar att många begrepp kommer in i olika aktiviteter och där förskollärarna 

förtydligar begreppen. Förskollärarna anser att det är viktig att starta undervisningen 

redan i tidig ålder så att barnen får höra begreppen och känna på ”matten” innan 

skolgång. På en av förskolorna hade de även arbetat med begreppen ”lika-olika” som 

senare omvandlas till motsatsord dvs. inom språk. En förskollärare berättar att barnen 

självmant börjar använda matematiska begrepp i och med att de undervisar detta för 

dem. När de arbetade med lika-olika var det flera barn som såg vad det innebar och 

började uttrycka ”titta du har lika som mig och då har vi lika” och i sådana situationer 

menade hen att man som förskollärare kan ”snappa upp” vad barnen säger och visa för 

dem att det är matematik. I och med att barnen lär sig lika och olika och att vi hade 

påvisat detta för barnen så kan man utmana barnen inom begreppsbildningen fortsätter 

förskolläraren. Begreppsbildning finns inom alla matematiska områden i förskolan 

eftersom barn lär sig olika begrepp inom såväl taluppfattning som geometri. 

Begreppsbildning utgör också själva grunden i barns matematiska lärande berättar 

samma förskollärare. 

 

 

Taluppfattning som matematiskt innehåll 
Vid samlingen har förskollärarna även möjlighet att synligöra taluppfattning och 

mängder genom att använda talramsan när de räknar barnen som är närvarande just den 

dagen som en av förskollärarna beskriver det. Exemplet visar tydligt på att denna 

förskollärare tagit på sig de ”pedagogiska glasögonen”. Förskolläraren berättar att 

barnen älskar att räkna och att de har kommit in i ”matematiska tänket”. Barngruppen 

som består av treåringar har börjat förstå vad räkneramsan innebär forstätter 

förskolläraren. Ett av de stora målen som arbetslaget har är att använda räkneramsan så 

de sätter ord på det de gör när de t.ex. delar på en frukt, ”helt äpple, halvt äpple, hur ska 

äpplet räcka till och hur många delar behöver vi?”. Taluppfattning synliggörs även när 

barnen spelar spel, när barnen kastar tärning övar de på att veta hur många prickar det är 

på tärningen genom att räkna dem för att sedan göra manöver med spelpjäsen som man 

även räknar när de förflyttar den berättar en annan förskollärare. För de allra yngsta 

barnen mellan 1 – 2 år utmanar några förskollärare barnen när de klättrar på stegen på 
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väg upp till blöjbordet genom att räkna stegen, även om barnen inte förstår vad 1,2,3,4,5 

är så hör de orden i talramsan. När barnen blivit äldre och de har börjat förstå talramsan 

i förhållande till ting så kan man vid fruktstunderna utmana barnen genom att säga du 

får välja fem fruktbitar, det finns äpple, banan och päron, varpå förskolläraren kan få 

svar genom att barnen säger ”då tar jag två äpplen, två päron och en banan”. Några 

förskollärare berättar att de räknar allt och det är mest för att barnen ska höra talramsan i 

många olika situationer, i kapprummet kan det låta såhär: ”nu ska du sätta på dig 

byxorna, hur många ben har du på byxorna? Hur många fingrar har dina fingervantar?” 

och oftast lär sig barnen talramsan i takt med att de utvecklar språket. 

 

De flesta av förskollärarna talar även om delar med barnen med andra ord division eller 

bråk som det senare i skolan kommer kallas. De delar då oftast frukter t.ex. ett äpple 

som man delar på hälften och får en halv, som man även kan dela ytterligare på och få 

fyra fjärdedelar. Situationer som denna kan vara ganska avancerade för barnen beskriver 

en av förskollärarna men hen menar på att man ändå synliggör detta för barnen då de 

behöver höra begreppen och se det i praktiken för att senare lättare förstå principen. Hen 

uttrycker det på det här sättet:  
 

Alltså om man håller på pratar om det med barnen, så tror jag de förstår det ganska snart. Det gäller 

att man själv använder dem och påvisar för barnen de matematiska begreppen. 
 

En av förskollärarna berättar att parbildning är också ett matematiskt inslag som 

förekommer inom förskolan och exempel på det kan vara vid påklädning ”där har du 

ena skon och där den andra nu har du ett par skor” eller vid spel som memory där man 

även får in begrepp som lika olika och även mängdlära ”dessa kort är lika nu har du ett 

par, oj titta nu har du ytterligare ett par och nu har du totalt två par, hur många har jag?”.  

 

Ytterligare situationer med mängdlära och antal är vid matsituationer, där förskollärarna 

resonerar med barnen om hur många potatisar eller köttbullar man får ta ”hur mycket 

orkar du? Ok då får du ta mindre” eller ”hur många är vi? Ja då får du ta fem stycken 

köttbullar”.  

 

En av deltagarna i intervjun talar om när de delar på äpplen, oftast sitter de samlade i en 

cirkel där förskolläraren för en dialog med barnen under tiden hen delar på t.ex. 

äpplena. ”Här har vi ett helt äpple och vad händer när jag delar på äpplet? Jo vi får två 

halvor”. Förskollärarna talar även om ”bananpengar” där de skivar bananen i olika 

skivor som man sedan delar ut till barnen. Sedan ställer de frågor som ”hur många 

bananpengar har du i magen och hur många har du i handen?” och därigenom får man 

fram mängder och antal. I de situationer där matematiken sker spontant så som i 

vardagsmatematiken så sker det didaktiska val av förskolläraren. Valen kan handla om 

att skapa lugna stunder, eller ställa frågor som riktar barns fokus mot innehållet.  

 

 

Geometri som matematiskt innehåll  
En av förskollärarna berättar att hen för barnen synliggör skillnaden mellan hörn och 

kant genom att rikta barns fokus mot begreppen, i olika aktiviteter. Ett exempel är när 

barnen utför målning på ett ark och där denna förskollärare brukar tala om skillnaden 

mellan var hörnet är på arket och var kanten är. Cirkel är barnen bekanta med och även 

kvadrat och detta pga. barnens två olika samlingsplatser. Den samlingsplats barnen 

använder när de samlas utomhus är kvadratformad och då lyfter förskollärarna 

begreppet kvadrat ” kom nu alla barn så samlas vi i en kvadrat” och den samlingsplats 
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barnen använder inomhus är cirkelformad varpå de upprepar proceduren. Samma 

förskollärare berättar att de försöker fånga geometriska begreppen genom olika 

geometriskt formade föremål både i inomhusmiljön och i utemiljön. Vidare förekommer 

geometri även vid mönsterläggning som barnen utför där förskolläraren fyller i med 

namnen på de olika geometriskt formade mönstren. De vanligaste geometriska formerna 

som synliggörs är kvadrat, rektangel, triangel och cirkel. Tillvägagångssättet när man 

synliggör mönstren kan bl.a. vara genom färdiga pappersurklipp som barnen bildar 

mönster med eller genom geometriska figurer i plastmallar som barnen lägger mot 

papper och fyller i med färgpennor. Ett annat klassiskt redskap är trä konstruerade 

geometriska former som ska passa in i urgröpta paletter som också är formad efter 

respektive geometrisk form. 

 

 

Mätning som matematiskt innehåll 
Av samtalen framgår det att storheter som volym får även barnen bekanta sig med när 

de får hälla upp mjölk eller vatten i sina glas, ”oj nu hade du för mycket mjölk i glaset, 

det rann över det får inte plats med mer” är uttryck som några förskollärare använder 

när barnen häller upp för mycket mjölk i glaset. Även vid bakning får barnen bekantas 

med mått och volym. Den mest konkreta undervisningen om volym sker i förskolans 

vattenrum som det kallas, där barnen fritt kan stänka och hälla vatten i olika hinkar för 

att sedan se när det svämmar över om man t.ex. stoppar i föremål i den vattenfyllda 

hinken, att volymen ”utrymmet” minskar när man fyller det rådande utrymmet med 

föremål.  

 

En forskollärare nämner att hen brukar vid högljudda stunder leka en lek med barnen 

om vem som kan vara tyst längst och om barnen kan klara det tillsammans. Syftet med 

förskollärarens val är att bekanta barnen med tiden. Oftast tittar de på klockan 

tillsammans och pekar på de olika siffrorna och gör sedan en uppmaning till barnen om 

att vara tyst i fem minuter, ”när den långa visaren är på tolv och den korta visaren på 

elva så går vi tillsammans i ett led till matsalen. För att utmana ytterligare väl i ledet 

nämner en förskollärare att de kan säga ”dom längsta ställer sig i bak och de som är lite 

kortare ställer sig i fram” detta för att synligöra begreppen lång och kort. Hen berättar 

att: 
 

Vi talar om för barnen att de får fylla halva glaset med mjölk, även om de kanske inte kan relatera 

till ”halva” men om de ser att hela glaset som är fullt blir för mycket så får man synliggöra uttrycket 

”halva” genom att hjälpa till med att fylla halva glaset och därigenom lär de sig urskilja hela och 

halva. Detta lär de sig genom mycket repetition.  

 

 

Matematikens olika undervisningsformer  
Undervisning i förskolan kan utföras på olika sätt och i detta avsnitt redovisar jag 

deltagarnas uppfattningar av matematikundervisning i förskolan. Många av 

förskollärarna jag intervjuat menar att det mesta av matematiska innehållet uppkommer 

i vardagliga situationer och spontant. En av förskollärarna talar om att man alltid har det 

”tänket” vare sig det gäller språkundervisning eller matematikundervisning. Det gäller 

att som förskollärare uppmärksamma lärandesituationer i olika aktiviteter och rikta 

uppmärksamheten mot t.ex. matematik. Hen nämner t.ex. att: 
 

Man får som förskollärare improvisera lite, sitter vi och målar t.ex. så kanske det kommer ett tillfälle 

där det plötsligt blir matematik och då får man in det där. 
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Mycket av förskolans matematiska innehåll handlar även om att konkretisera och 

synliggöra matematiken praktisk. Att barnen konkret får se materialet i handen och 

framför sig och utan att barnen vet om det så utforskar de med det abstrakta inom 

matematik. En av förskollärarna menar att det är av stor vikt att i förskolan få se och 

känna på plus och minus som förberedelse inför skolan där plus och minus oftast bara 

blir symboler med tillhörande siffror. Hen berättar att: 
 

Det är viktigt att utöva matematiken praktiskt, för det abstrakta kommer senare i barnens skolgång. 

Det är därför många har svårt för matematik för att de inte har fått förståelse till det här konkreta. I 

skolan får man oftast bara ett plustecken framför sig utan att veta bakgrunden om den, men om du 

kan se och känna på t.ex. de här tre klossarna och lägger till dessa andra två hur många har du då? 

Och något man ofta fick till sig i sin egen undervisning när man ifrågasatte matematiken var att det 

bara är så, vilket inte skapade intresse. Men får jag det förklarat på ett praktiskt sätt så förstår jag 

nyttan av det hela.  

 

 

Utformning av innehåll 
Innehållet utformas enligt förskollärarna utifrån läroplanen som de sedan bryter ner till 

handlingsplanen och sedan till mål för verksamheten och syfte med undervisningen. 

Resultatet visar även att förskollärarna förhåller sig till läroplanen och dess strävansmål 

när de ska planera undervisningen. Vidare har förskollärarna en planering med 

didaktiska överväganden, där hen har tänkt ut vad undervisningen ska innehålla, varför 

det är viktigt och hur de skall gå till väga för att sedan undervisa detta. En av 

intervjupersonerna berättar att de diskuterar fram ett syfte i arbetslaget och hur de skall 

gå tillväga och att de ofta behöver räkna med barnens intresse i aktiviteten för att lyckas 

nå målet med aktiviteten. Förskollärarna utgår oftast utifrån vad de observerar i barnens 

lek och tar därefter på sig de pedagogiska glasögonen som förskollärarna talar om, de 

gånger de inte haft med barnens intresse i undervisningen kan det antingen var något 

nytt som de blir intresserade av eller så avviker de och deltar inte alls pga. bristande 

intresse. Det händer även att man som förskollärare får ändra något på den planerade 

undervisningens innehåll under den tid man utför den för att åter fånga barnens intresse. 

 
 

Vardagsmatematik 
Något som alla intervjupersonerna nämnde var matematik som sker spontant i vardagen. 

Lärandesituationerna kan skapas genom att förskollärare tar tillvara på det de hör eller 

ser spontant i verksamheten och att de skapar matematikundervisning utifrån det. Vid 

t.ex. påklädning så för förskollärarna hela tiden en dialog med barnen där de t.ex. talar 

om ”här har vi en vante och här en till och nu har du ett par vantar” och därigenom 

skapar de förståelse för par och antal. En annan rutinsituation som nämns av nästan alla 

intervjupersonerna är matsituationen. En fördel med matsituationen är att alla barnen är 

samlade och att förskollärarna lättare får kontakt med barnen, då barn lätt blir störda när 

något sker runtomkring. Som intervjupersonen nämner har förskollärarna byggt upp en 

lugn situation vid matstunden. Innan maten förtärs så hjälper barnen till med dukningen 

där förskolläraren kan fråga hur många som är närvarande just denna dag och hur 

många som fattas. Därefter kan de duka fram tallrikar och glas efter det antal personer 

som skall äta. Väl vid matstunden undervisar förskollärarna vardagsmatematik som de 

kallar det. 

 
Vardagsmatematiken sker hela tiden. Det har vi vid matsituationen där vi benämner termer och där de 

provar på t.ex. volym, där de häller upp vatten i glaset och där man även kan diskutera mängd . Det 

kan även handla om att lägga mat på tallriken, hur mycket får man lägga på och hur mycket orkar man 

äta. 
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Fruktstunderna är också en situation där barnen ofta är samlade och där förskolläraren 

lättare kan nå ut med matematikundervisningen till flera samtidigt och föra en dialog.  

 

 

Planerade matematiska aktiviteter 
Till matematikens undervisningsformer hör de situationer som förskollärare planerat. I 

planerade situationer finns ett syfte och olika strävansmål i vad förskollärare vill lära ut 

till barnen utifrån förskolans läroplan. En av förskollärarna berättar att de inom 

arbetslaget planerar olika aktiviteter och där varje förskollärare står för själva 

aktiviteten, det kan handla om t.ex. mönsterläggning eller där de arbetar med vatten och 

synliggör mängder och volym i olika övningar. Under och efter aktiviteten 

dokumenterar förskolläraren aktiviteten och diskuterar med personalen och barnen i den 

mån de kan. När förskollärarna diskuterar med barnen kan de se vad barnen har lärt sig 

utifrån aktiviteten. Diskussionen bland personalen kan handla om vad de kan arbeta 

vidare med och vad de behöver utveckla i verksamhet och undervisning. Man 

observerar även vad barnen är intresserade av och vad de är mindre intresserade av. 

Förskollärarna försöker alltid sträva efter att barnen ska bli intresserade av den 

planerade undervisningen där en förskollärare menar att lärandet sker som bäst då. ”Ser 

man att barnen är intresserade av t.ex. mönsterläggning eller siffror så spinner vi vidare 

på denna aktivitet” och när undervisningen omfattar de yngre barnen utformas 

aktiviteten utifrån deras egna lekar. 
 

Barnens intressen finns med i olika aktiviteter, antingen snappar vi upp eller så ser man vart intresset 

ligger och att man väljer mål utifrån det. Ett tag var barnen mycket intresserade av mätning och då 

jobbade vi med det i skogen och på förskolan, sedan hade vi en bok förra året då samlade barnen löv 

och då blev det 100 löv och därmed blev siffran 100 det som blev intressant och vi jobbade med 100 

på olika sätt.  

 

Sedan har förskollärarna skapat olika stationer som alltid finns tillgänglig inom 

verksamheten där de tänkt igenom materialet utifrån deras syfte och mål inom 

matematik, bl.a. har de material där barnen kan experimentera med mönster och de har 

även glasstenar som man kan fylla upp i olika bägare och träna på uppfattningen av 

volym. En av intervjupersonerna talar även om lappar som förskollärarna förberett. På 

dessa lappar finns olika antal prickar som man tar fram vid matsituationen och där 

barnen 1-3 år kan räkna prickarna och därigenom t.ex. veta antal köttbullar som man får 

ta. 

 

 

Förskollärarens utförande av den matematiska undervisningen 
Här presenteras mer konkreta exempel på hur förskolläraren organiserar sin 

undervisning av matematik i förskolan. 

 

Så kan det gå till  
Det mesta av det matematiska innehållet där förskolläraren undervisar sker i barnens 

spontana lek och aktiviteter. En av intervjupersonerna påpekar att det gäller att vara 

försiktig med att inte göra förskolan till en skola, hen menar att det viktigaste är att 

skapa intresse och inte att undervisa, att man med barnen skapar ett intresse och för en 

diskussion kring begrepp som antal, storlek och par etc. Förskollärarna tycker att det är 

svårt att veta var just skol-liknande gränsen går. En annan av deltagarna i intervjun 

tycker att man ska göra sig mer medveten om att det är just matematik man håller på 
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med, att man använder rätt begrepp som ¼ äpple när man skivar det vid fruktstunden, 

hen menar att de oftast glömmer använda de korrekta begreppen för att matematiken 

oftast sker spontant. Som tidigare nämnts sker den matematiska undervisningen oftast i 

leken men ibland provar förskolläraren med mer renodlad matematik, ett exempel är en 

förskollärare jag intervjuade som berättar om en situation i kuddrummet. De olika 

kuddarna som har olika geometriska former var temat, det fanns allt från cirklar, 

kvadrater, rektanglar och trianglar. När förskolläraren planerade aktiviteten och gjorde 

ett försök i att prata om de olika formerna fanns inget intresse i att delta från barnens 

sida, hen menar att aktiviteten inte skedde i barnens intresse och lek. Hen beskriver 

vidare det är upp till förskolläraren att få barnen att börja intressera sig och att man då 

kan börja rikta uppmärksamheten mot det man vill få fram i matematik undervisningen, 

att man får en fingertoppskänsla. En annan förskollärare berättar om en situation när hen 

spelade memory med ett barn som vet vad ett par är, att det är två av samma figur som i 

det här fallet. I de fall där man hör att barnet kan något så lägger man sig lite ”ovanför” 

deras kunskap och utmanar dem med ännu mer och ställer följdfrågor eller att man hittar 

andra variationer på samma situation, det förskolläraren gjorde var att fråga barnet ”hur 

många par har du?” och ”vem har då flest?”.  

 

För att lärande skall ske på ett effektivt sätt så dokumenterar förskollärarna barnets 

kunskaper i vad hen är bra på och vad hen behöver lära sig mer av. Dokumentationen är 

också ett stöd för förskolläraren där hen kan få syn på matematiken i olika situationer.  
 

Man får som pedagog vara uppmärksam och inte ta något för givet och tro att detta barn som kan allt 

annat väldigt bra skall kunna just detta väldigt bra, ett barn som kan vara bra på andra saker behöver 

inte alls kunna just matematik t.ex. Man observerar barnen i lek och aktiviteter, det låter hemskt att 

man säger det, men man gör det inte på ett dömande sätt, utan snarare för att veta var barnet befinner 

sig och vad jag kan jobba vidare med för att utveckla barnets kunskaper inom olika ämnen. 

 

Att undervisa matematik inom förskolan kan även innebära utmaningar för 

förskolläraren. En förskollärare menar att svårigheten i att undervisa matematik kan 

vara att förändra sina uppfattningar om matematik och att vad jag än gör så kan det vara 

matematik. En annan förskollärare menar det ligger i förskollärarens glöd och passion, 

”om jag som förskollärare tycker att det är roligt, då finns det inga begränsningar i hur 

mycket matematik man kan använda sig av hela tiden.”   

 

En annan praktisk undervisningsform de använder sig av på en av förskolorna är ett 

byggtema där de har olika byggprojekt där de bygger träkojor av olika slag med 

inspiration av böcker som Mulle Meck. Här använder de mycket begrepp som lång 

bräda, kort bräda, lätt bräda och tung bräda m.m. Ett annat mycket användbart verktyg 

som förskollärarna använder sig av för att utforma matematisk undervisning är 

lärplattan med applikationer. Varje förskola som jag besökt har en IT-ansvarig som ser 

igenom utbud och innehåll av appar för att se vad som är användbart i matematiska 

undervisningen. En förskollärare menar att apparna oftast är skapade av personer som 

tänkt igenom dess innehåll ur pedagogisk och didaktisk synpunkt, ”det vi kanske missar 

i undervisningen kan barnen få med sig genom lärplattan”. Ändock är man lite skeptisk 

till att appen skulle ersätta undervisningen i den fysiska världen, men menar att det är ett 

bra komplement till förskollärarnas undervisning. 

 

 

Förskollärarens matematiska utbildning 
I intervjuerna framgår det att nästan ingen av förskollärarna har en fortsatt 

vidareutbildning inom ämnet matematik. Den kunskap de har förvärvat inom matematik 
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är den som de hade under sin förskollärarutbildning. För att utveckla sina kunskaper 

inom matematik tillhandhåller förskollärarna själv böcker och studier som är 

användbara i deras undervisning. Mycket användbar kunskap förvärvar förskollärarna 

även genom andra kollegor som de arbetar med. 
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Diskussion  
Syftet med examensarbetet är att undersöka hur matematikundervisning i förskolan kan 

utformas med fokus på undervisningen ur förskollärarnas perspektiv. I detta avsnitt 

diskuterar jag först metoden och sedan hur undervisning i förskolan kan förstås utifrån 

mina resultat. Diskussionen kopplas även till ett didaktiskt perspektiv. Resultaten ger en 

inblick i förståelse för hur några förskollärare arbetar med matematik inom förskolan. 

 

 

Metoddiskussion 
Syftet med studien är att få kunskap om undervisning av matematik i förskolan och 

vilka didaktiska val förskollärarna gör. För att erhålla denna kunskap framstod intervju 

som en möjlig metod. Jag valde intervju som metod då detta skapar fler nyanser i mina 

resultat än vad enkäter gör. Genom intervju kan man få ett bredare perspektiv inom 

ämnet matematik. I intervjuer har jag möjlighet att utforma frågor som ger fylliga svar 

och jag kan också ställa följdfrågor. Jag har haft möjlighet att fråga om förskollärares 

didaktiska val och det hade jag kanske uppfattat om jag hade valt observation som 

metod också. Tidsaspekten vägde också till intervjuns fördel. En nackdel med intervjuer 

är att det är svårt att formulera frågor som ger rika svar. Det kan också vara svårt att 

intervjua när man inte är van så därför gjorde jag en pilotintervju. En annan nackdel 

med intervjuer är att deltagarna kan känna sig för personliga och därmed ge mindre 

utförliga svar för att skydda sin integritet. I en enkätundersökning skapas en större 

känsla av anonymitet och deltagarna kan därför ge ärligare svar.  

 

 

Förskollärarnas engagemang och intresse för matematiken  
Utifrån mina resultat framgår det att förskollärarna arbetar utifrån barnens intressen i 

den matematiska undervisningen. Förskollärarna är lyhörda i barnens lek och riktar 

uppmärksamheten till matematik när tillfälle ges. Detta stämmer väl överens med 

tidigare forskning i hur några förskollärare arbetar och fyller även kriterierna för hur 

förskollärarna skall förhålla sig utifrån förskolans reviderade läroplan (Skolverket 2010) 

i vilken det framgår att undervisning i förskolan skall ske utifrån barnens egna intressen. 

 

I resultatet framgår även att förskollärarna arbetar utifrån didaktiska överväganden i sin 

planerade matematiska undervisning i likhet med Brousseaus (1984) påståenden om 

didaktiska kontraktet. Dock framgår det i intervjuerna att mycket av den matematiska 

undervisningen sker spontant i vardagliga aktiviteter. Om man ställer sig kritisk till den 

oplanerade undervisningen så kan man ställa sig frågan om vad som går förlorat när 

man inte genomför en mer utförlig och genomtänkt undervisning ur ett didaktiskt 

perspektiv, där vad, varför och hur vinklingen inte är lika mycket i fokus.  

 

Alla förskollärare jag intervjuat var överens om att matematik i förskolan är ett viktigt 

ämne främst för att den lägger grunden inför senare skolgång, dock ser man i resultaten 

att intresset för matematik skiljer sig åt när man studerar utfallet. Vissa av förskollärarna 

visar brist på intresse kring ämnet och ger därmed mindre utförliga svar, medan andra 

förskollärare berättar mer ingående om ämnet och hur de arbetar med undervisningen. 

Förskollärarna med mindre intresse kan ha dåliga erfarenheter och därmed svårt för 

ämnet. Samma utfall visar sig i tidigare forskning där Bates (2013) skriver om 

förskollärare som visar mindre intresse för ämnet pga. egna dåliga erfarenheter.  
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Undervisning av matematik i förskolan 
Utifrån mina intervjuer fann jag att det som övergripande präglar det matematiska 

innehållet i förskolan är begreppsbildningen. Min teori är att begreppsbildningen är 

väldigt enkel att synligöra för barnen i den matematiska undervisningen. 

Begreppsbildningen behöver inte indirekt vara någon problemlösning som matematik 

kan vara, den används verbalt för att instruera och sätta ord på olika ting som kan 

kopplas till matematik. Begreppsbildningen kan givetvis också användas vid 

problemlösning men förskolläraren behöver inte nödvändigtvis göra det om det inte 

krävs. Klibanoff (2006) skriver att när förskolläraren använder sig av det matematiska 

språket så lägger hen grunden till ett matematiskt tänkande som i sin tur bidrar till 

intresset kring ämnet. Orsaken till att mina intervjupersoner mest lyft 

begreppsbildningen i sin matematiska undervisning kan bero på den låga åldern på 

barnen de undervisar, där man börjar med att lägga en grund genom att använda 

begrepp som en början i det matematiska lärandet. I och med att barnen utvecklar 

språket och lär sig matematiska begrepp så föds ur det också taluppfattningen genom 

oftast talramsan dvs. att barnen uttrycker 1,2,3,4,5 utan att egentligen veta vad det 

innebär, här är det viktigt att som förskollärare med inlevelse fånga barnets intresse och 

visa konkret med exempel vad 1,2,3,4,5 kan förknippas med dvs. antal. På en av 

förskolorna där jag intervjuade har de lyckats med detta då det är ett av de stora målen 

att synligöra taluppfattning. Vid fruktstunden sätter förskolläraren verkligen ord på vad 

hen gör, vad händer när vi delar på äpplet etc. Björklund (2013) skriver om hur 

fruktstunder likt denna kan få sidospår om hur vass en kniv är som man delar frukten 

med. Om ett barn tar upp frågan tror jag det är viktigt att vara lyhörd och låta denne ta 

plats i en förutsättning att vi då skapar en tvåvägskommunikation där vi interagerar i ett 

lärande. Därefter kan det bli lättare att jag förmedlar mitt budskap i läran om 

taluppfattning om jag även ger plats åt barnet. Förskollärarna som jag intervjuat höjer 

svårighetsgraden i taluppfattningsundervisningen i och med att barnen lär sig mer om 

dess innebörd, t.ex. genom att tala om för barnen att de får ta fem fruktbitar från tre 

olika frukter äpplen, päron och banan varpå barnen svarar med vad de väljer och hur 

många av de olika frukterna de tar. Detta påvisar att förskollärarna följer strävansmålen 

när de undervisar matematik utifrån förskolans läroplan (Skolverket, 2010), att barn 

”utvecklar sin förståelse för grundläggande egenskaper hos mängder, antal och 

talbegrepp” (Skolverket, 2010) och att barnen ”utvecklar sin förmåga använda 

matematiska begrepp och samband mellan begrepp” (Skolverket, 2010 s.25).  

 

När några av förskollärarna jag intervjuat arbetar med mätning nämner de bl.a. om hur 

barnen ställer sig på led till matsalen och där de längsta ställer sig längst bak och de 

korta längst fram. Barn som har en tendens till att tävla och imponeras av storheter kan 

istället misstolka budskapet och förankra osunda föreställningar och normer om vem 

som är störst och hur man därigenom är ”bättre”, något som är viktigt är att kanske 

variera genom att säga ställ er varannan kort och varannan lång vilket också inbjuder till 

läran om ordning som står som strävansmål i läroplanen (Skolverket, 2010). Geometrin 

synliggörs oftast genom geometriska former berättar förskollärarna och man påvisar 

samband genom att visa hur en cirkel kan vara ett urklippt papper likväl som den 

cirkelformade mattan de samlas på, vilket skapar en variation.  

   

Ett annat område i tidigt matematiskt lärande som Björklund (2013) skriver om är 

matematisk undervisning där barnet ges möjlighet till att lära sig likheter, skillnader och 

samband. Björklund skriver att det som förskollärare krävs att man har färdigheter i att 

jämföra, bedöma och även beskriva. På en av förskolorna där jag intervjuat förskollärare 

framgår det att man arbetar med just detta kring ”lika och olika” och man tycks ha 
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lyckats med att lära barnen själva innebörden då förskollärarna berättar i intervjun om 

hur barnen använder och förstår bakgrunden kring ”lika och olika” i sin lek.  

Matematiken inom förskolan sker mestadels i vardagliga spontana situationer som jag 

tidigare nämnt enligt resultatet. Det sker en matematisk undervisning även om 

kunskapsinnehållet kan ifrågasättas utifrån ett didaktiskt perspektiv. Mycket konstruktiv 

information kan bortfalla då man inte dokumenterar lärandesituationer på samma sätt 

när de sker spontant, t.ex. sker ingen uppföljning på vad som fungerade och vad som 

inte fungerade och även vad som kan göras annorlunda för att effektivisera lärandet. 

Tidigare forskning talar ändå för att barnen får ett matematisk tänkande när de ges 

möjlighet till matematiskt kommunicerande (Bäckman, 2015). Forskaren Mosvold 

(2006) nämner matsituationen som även många forskollärare jag intervjuat talar gott 

om, att det under dessa situationer kan ske mycket lärande när barnen får räkna antalet 

personer som skall äta och hur mycket man behöver duka fram etc. Någonstans är det i 

enkelheten som också ett enkelt lärande kan ske, kan jag hålla med om, dock tror jag 

ändå på en balans där förskollärarna också arbetar mer med planerad undervisning för 

att öka kvaliteten i lärandet. Sedan kan man även ifrågasätta hur ofta 

matematikundervisning bör ske vid matsituationerna, då dessa kan vara en stund för 

barnet att varva ner bortom lekens stress. Matsituationen kan för barnen bli likt de 

samlingar där didaktiska kontraktet lyfts fram med andra ord en undervisningssituation. 

Delacour (2013) skriver om hur barnen blir medvetna om att något förväntas av dem när 

förskolläraren ändrar tonläge, kroppsspråk och agerande i samlingar med didaktiska 

kontrakt. 

 

 

Förskolans betydelse av det matematiska lärandet 
Förskolan har från att vara omsorgsinriktad blivit en alltmer undervisningsinriktad 

institution. Barngrupperna har också blivit allt större då man stänger ner och slår ihop 

flera förskolor med varandra. Jag anser att någonstans längs vägen har resurser bortfallit 

i form av att man inte tillsatt fler förskollärare i takt med de större barngrupperna. 

Många förskollärare berättar att de har precis samma personalstyrka som när de hade 

färre barn och mindre barngrupper. Björklund (2013) skriver att förskollärare är lite av 

en ”tusenkonstnär” där förskollärare skall ge omsorg i form av matning, påklädning, 

trygghet etc. Förskollärare förväntas även vara specialist på kognitiv, emotionell, social 

utveckling och även ha kunskap i att undervisa inom estetiska och akademiska ämnen.  

 

Det har hunnit gå ca 18 år sedan en läroplan inrättades i förskolans verksamhet och trots 

detta försämras de matematiska resultaten inom svensk skola. Tanken med en läroplan 

inom förskolan var att höja skolans resultat och ge barnen i förskolan en grund innan de 

började grundskolan. I och med att förskollärarna har många uppgifter som ska utföras, 

tusenkonstnär, kan man ställa sig frågan om hur mycket tid man har till just 

undervisning av matematik och främst då planerad undervisning. Detta kan vara en 

grund till att förskolan präglas mycket av den vardagliga matematiken. Man flikar in 

med matematiken när tillfälle ges i vardagen för att tiden och resurserna inte räcker till 

för att samlas kring en renodlad och genomtänkt matematikundervisning. Många av de 

förskollärare jag intervjuade anser att det matematiska innehållet är viktigt inom 

förskolan, då man inom förskolan har möjlighet att utöva matematiken praktiskt innan 

barnen börjar grundskolan. I förskolan finns en möjlighet att se och känna när man 

adderar fler kottar i en hög med andra kottar och sedan räkna hur många de blir. Trots 

att matematiken kan undervisas praktiskt inom förskolan upplever jag att andra ämnen 

prioriteras högre då ett fåtal förskollärare med inlevelse verkligen berättade hur de 

arbetar med matematiken. 
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I Bates (2013) tidigare forskning framgår det att förskollärarna är överrepresenterade till 

en negativ inställning i förhållande till matematiken då den ses som svår och krånglig. 

Därför kan det vara en orsak till att matematiken inte tar plats i samma utsträckning som 

andra ämnen som är mindre svåra och problematiska. 

  

Jag anser att matematiken är ett viktigt ämne inom förskolan och behöver därför lyftas 

fram än mer, förskollärarna behöver mer information och relevant utbildning inom 

ämnet för att den skall bli mer attraktiv och förknippas som något glädjefyllt och 

stimulerande. Enligt Björklund (2014) framgår det i tidigare forskning att en förskola av 

hög kvalitet är den där personalen arbetar fram en pedagogisk planering och där 

personalen ges möjlighet till ständig vidareutbildning för relevanta ämnen inom 

verksamheten. I mina intervjuer framgår det att nästan inga resurser läggs på 

vidareutbildning inom matematik, många av förskollärarna har med sig matematiska 

kunskapen från sin grundliga utbildning eller har förvärvat ny kunskap genom kollegor 

som arbetar annorlunda gentemot dem själva. För att resultaten inom matematiken i 

svenska skolan skall förbättras är det eftersträvansvärt att satsa på ny forskning och 

utbildning för förskollärarna som lägger grunden för barnens senare skolgång. Studien 

som jag utfört skulle kunna göras mer omfattande för att se hur effektiv förskollärarnas 

undervisning är för att öka effektiviteten i lärandet. Vidare kan man även undersöka hur 

lärandet sker ur ett barnperspektiv och hur barnen ser och svarar på undervisningen. 

 

 

Slutsats 
Utifrån min studie kan man se att förskollärarna verkligen undervisar matematik i 

förskolan och där de gör didaktiska överväganden. Några förskollärare är mer 

intresserade av ämnet och andra mindre. Mycket av undervisningen skall ske på ett 

lekfullt sätt så att barnen intresserar sig för förskollärarens mål med att undervisa 

matematiken och studien visar på att förskollärarna har lyckats med detta. Syftet med 

matematiken i förskolan är att lägga en grund för barnens fortsatta matematiska lärande 

inför grundskolan. Vilka krav grundskolan har på förskolan vet jag inte, men bredden av 

den matematiska undervisningen inom förskolan är begränsad till ett fåtal inriktningar 

inom matematik. Av mitt resultat att döma framgår det att förskollärarna mestadels 

inriktar sig på matematiska begrepp och antal. Utfallet på min studie kan givetvis ha 

flera orsaker till den begränsade inriktningen. Om barnen är i de yngre åldrarna 

undervisar förskollärarna i en mindre omfattning. En matematisk omfattning som utökas 

i takt med att barnets matematiska förståelse ökar och där fler inriktningar inom 

matematiken så småningom synliggörs och undervisas. 
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Bilaga 1: Intervjuguide till förskollärarna 

 

Intervjufrågor till förskollärarna 

 

1. Vilken syn har du som förskollärare på matematisk undervisning inom förskolan? 

Kan du berätta 

 

2. Hur genomför du matematikundervisningen med barnen? Är de planerade eller sker 

de spontant i vardagliga aktiviteter eller både och? 

 

3. Finns barnens egna intressen med i undervisningen av matematik? Kan du förklara 

hur det kan se ut. 

 

4. Uppkommer matematisk undervisning i vardagliga situationer? Ge exempel. 

 

5. Kan du se om barnen självmant använder sig av matematiska begrepp? Ge exempel 

 

6. Berätta hur du gör för att barnen ska utmanas i sitt matematiska tänkande?  

 

7.  Berätta vilka svårigheter det kan vara att undervisa matematik i förskolan? 

 

8. Berätta hur du vet vilka matematiska erfarenheter barnen har?   

 

9. Har du någon fortbildning inom matematik?  

 

10. Bidrar denna fortbildning till att utöka dina kunskaper inom matematik? 
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Bilaga 2: Blanketten om godkännande för att delta i intervjun 

2015-12-16 

 

Hej! 

Jag heter Cihan Ertas och läser min sista termin på förskollärarutbildningen på 

Högskolan i Gävle. Jag skriver under en tio veckors period mitt examensarbete. Syftet 

är att undersöka hur några förskollärare arbetar med/undervisar matematik i förskolan. 

Jag kommer vidare att undersöka vilka metoder de använder i sin undervisning och hur 

de utformar lärandesituationer. Ljudinsamling av intervjumaterial kommer ske genom 

min egen mobiltelefon. Ni som kan tänka er att medverka kan skriva under blanketten 

och återge den till mig.   

 Du som deltagare har möjlighet att när som helst ställa frågor om 

undersökningen och få dina frågor sanningsenligt besvarade. 

 Du som deltagare kan när som helst avböja att delta eller avbryta din medverkan 

utan negativa följder. 

 Alla deltagares anonymitet kommer att skyddas där det inspelade och 

antecknade materialet kommer hanteras varsamt och förstöras vid 

examensarbetets slut. I den färdiga rapporten kommer det inte vara möjligt att 

identifiera vare sig förskola eller deltagare.  

 

Med vänliga hälsningar  

 

Cihan Ertas                                                           Handledare: Kerstin Bäckman 

Studerande vid Högskolan i Gävle                      Akademin för utbildning och 

                                                                             ekonomi  

E-post: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx                       E-post: xxxxxxxxxxxx 

Mobil: xxxxxxxxxxxxx                                     Tel: xxxxxxxxxxxxxx 

Jag                                                                     ger mitt medgivande att delta i 

studien. 

 

 

           Namnunderskrift:                                                                           den:        /    

mailto:Kerstin.Backman@hig.se

